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അഭ്ധ്യാപകന്മാക്കു സൃചനകഠറാ 

_ നിരീക്ഷണം മൂലം ഉള്ള അഭ്യസനം 

ആഭ്യമായി ബോധനത്തിനു് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്ത്ര 

 വിനെപ്പുററി ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുക. പിന്നിട് 

ആ വസ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം 
എന്തെന്നും അതിന്െറ യാഥാത്ഥ്യം എന്തെന്നും മന൩ 
സ്ത്റിലാക്കാന് പരിശ്രമിക്കുക: ഇതായിരിക്കണം അഭയ 
സന രിതി. ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു” അദ്ധൃതാ 
ക്കറംക്ക് പേണ്ട ഓല്സുക്യം ജനിക്കുന്നു. ക്രദാതെ 
അവര സ്വയം നീരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും തന്നെ 
ത്താന് കാര്യം ഗ്രഫിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നു. അങ്ങ 
നെ അവരെ പ്രവൃത്തിക്കു" പ്രേരിപ്പിക്കണം. വസ്തുക്കഠം 
കണ്ടു” കാര്യം മനുസ്ത്രിലാക്കുന്നതിനു അദ്ധ്യേതാക്കളെ 
നിരിക്ഷണശീലരാക്കണം. അതേ സമയം തന്നെ 
അവര് യാഥാത്ച്യം ഗ്രഹിക്കുകയും സൂക്ഷൂഇഞാനം 
സമ്പാദിക്കുകയും ചെയുന്നു. നിീരീക്ഷണശക്തി വിദ്യാ 
ത്ഥികളില് വളത്തുന്നതോടുക്രടി അദ്ധ്യാപകന് മറ൨ 
വിഷയങ്ങളില് ബോധനം കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രയത്നം 
ലഘുപ്പെടുന്നതുമാണു'. 

അദ്ധ്യാപകന് വിദ്യാത്ഥികളുമായി എപ്പോഴും 
സഹകരിച്ചു” പ്രവത്തിക്കണം. കാര ത്തിനന്െറ സുക്ഷ്മ 



മ 

വസ്ഥ അന്വേഷിക്കുന്നതിനം അദ്ധ്യാപകന് അദ്ദ 

താക്കളെ നയിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ഒരു അദ്ധ്യം 

പകനു പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തെപ്പററി പൃണ്ണമായ 

ജ്ഞാനം ഉണ്ടെങ്കില് തന്നെയും ക്രടുതല് കാര്യം ഇനിയും 
കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടെന്നുളള ഭാവനയിലായിരിക്കണം 
അഭ്യസനം തുടന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതു'. ക്രടുതല് സൂക്ഷൂ 

ഗ്രഹണത്തിനു” ആകാംക്ഷ പ്രദ൪ശിപ്പിക്കുന്ന അഭ്ധോയ 

താക്കളെ. പ്രോത്സാഫീപ്പിക്കുകയും ധൈധയ്യപ്പെടുത്തുകയും 

ചെയ്യേണ്ടതു് അദ്ധ്യാപകനെറ ധമ്മമാകുന്നു. ആത്മാ 

ത്ഥതയും ഒത. സുകൃവും ഇല്ലാത്ത അദ്ധ്യാപകന് വളരെ 

ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാന് സാധിക്കുന്നതല്ല. അനുവധി കാര്യ 

ങ്ങറം ഒന്നിച്ച പഠിപ്പിക്കുന്നതായാര വിദ്യാത്ഥികഠം 

ക്ഷിണരായിപ്പോകം. അദ്ധ്യാപകന് പ്ദ്യാത്ഥികഠംക്കു 
പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന സസ്യവിഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണവൈശിഷ്ടപ 

ങ്ങളെപ്പററി ബോധനം കൊടുക്കണം. 

ക്ലാസ്ത്രീലെ വിദ്യാത്ഥികളുടെ പ്രായവും ശേഷിയ്യം 

അനുസരിച്ചു” അദ്ധ്യാപകന് സ്വയം പാഠക്രമികരണം 

നടത്തുന്നതു” യുക്തമായരിക്കും. ചുറവപാടും സാധാരണ 

കിട്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളെപ്പററി ആദ്ദം ബോധനം കൊടു 

ക്കണം. വിഷയന്നിണ്ണയം ചെയ്തുന്നതു സ്ഥലകാല 

ങ്ങറംക്കു" യോജ്യമായിരിക്കണം. വിഷയങ്ങറം നിണ്ണയി 

ക്കുന്നതിനും അവയ്യു ഉചിതമായ മാതൃകകഠം ശേഖ 

രിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അദേധൃതാക്കളുടെ അഭി 

പ്രായം ക്രടി ആരായുന്നതും ഉത്തമമായിരിക്കും. 



ടി 

പാഠശാലയോടസബന്ധിച്ചു്, ഈ പ്രത്യ്യേകാവശ്യ 

ത്തിനായി ന്ിമ്മിക്കുന്ന തോട്ടത്തില് അദ്ധയതാക്കളെ 

ക്രടര്രടടെ കൊണ്ടുപോകയും അവരെക്കൊണ്ടുതന്നെ കഴി 

യുന്നിട ത്തോളം സസ്യങ്ങഠം ഉ ്യാദിപ്പിക്കയും ഓരോ ഘട്ട 

ത്തിലും ശരിയായി നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കുകയും ചെയ്യേ 

ണ്ടു” അത പയാവശ്യയമാണു്. ഓരോ വ ിദ്യയാത്ഥിയും നരി 

ഷണം മൂലം ഗ്രഹിച്ച കായ്യ്യങ്ങം അതിനു പ്രത്യേക 
മായി വച്ചിട്ടുള്ള നോട്ടപുസ്തകത്തില് വിശദമായി പ്രതി 

ദിനം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും അദ്ധ്യാപകന് മുറയ്മ്ഛ” പരി 
ശോധിച്ചു് ത്രുത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ക്രടാതെ, 
എളുപ്പത്തില് ചീഞ്ഞു നശിച്പപോകാത്തതും കട്ടി 

യുള്ള. പൃറംതോടോടു ക്രട'യതുമായ ഫലങ്ങളും വിത്തു 
കളും മറ൨ സസ്യഭാഗങ്ങളും വെളിയില് നിന്നും ശേഖ 
തിപ്പകൊണ്ടുവന്നു” റ; വിദ്യാത്ഥികളെ 

ഫപ്രരിപ്പിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കു 



൭ ഷി ശാസ്ര്രൂം 

(ഭാഗം 1) 

പാഠം 1. 

സസ്യങ്ങളും പ്രാണികളും 

സസ്ൃങ്ങാംക്ക്” ജീപനില്ല എന്നു” ഒരുകാലത്തു" 
വിശ്വസിച്ചിരുന്ന. ജനങ്ങവംക്കു് ശാസ്ര്രിയമായ അറിവു 

ലഭിച്ചുതുടങ്ങ'യതോടു ഈ അഭിപ്രായം മാവകയും ചെടി 

കഠാക്കും ജീവന് ഉണ്ടെന്നു സമ്മതമാകയ്ും ചെയ്തു. 
ജീവനുള്ള. വസ്തുക്കഠം ജനിക്കയും വളരുകയും വംശത്തെ 
വദ്ധിപ്പിക്കയും  നശിീക്കയും ചെയ്യുന്ന. അതുപോലെ 

സസ്യങ്ങറം മുളയ്യച്ഛകയും വളരുകയം ഉല്ലാദിപ്പിക്കുകയും 
നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന. എന്നാല് സസ്യൃങ്ങാംക്കും 
പ്രാണികഠംക്കും തമ്മില് സാരമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സസ്യ 
ങ്ങറംക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നതിനു ശക്തിയില്ല. പ്രാണി കഠകക്കു. 

സഞ്ചരിക്കാന് കഴിയും. മീക്കവാവം ചെടികളില് പച്ച 
നിറത്തിലുള്ള തം ഹരിതകം" എന്നറിയപ്പെടുന്നതുമായ 

ഒരു പദാത്ഥമുണ്ടു. പ്രാണികളുടെ ദേഹത്തില് ഇതു” 
കാണപ്പെടുന്നില്ല. സസ്ൃങ്ങം ഭക്ഷണപദാത്ഥങ്ങളെ 

വേരുകൊണ്ടു ദ്രവരൂപത്തില് എടുക്കുന്നു.. പ്രാണികറഠം 



ജ. 

ഘനരൂപത്തിലും ദ്രവരൂപത്തിലം ഉ തുളു ഭക്ഷണ 

പദാത്ഥങ്ങളെ വായില്ക്രടി ഗ്രസിക്കുന്ന. 

പ്രണികഠം സസ്യങ്ങളേയോ മറവ പ്രാണി 
കളേയോ ആഹാരമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. സസ്യങ്ങഠം ഭൂമീ 

യില്നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തില് നിന്നും അജൈവ്ദ്രവ്യ 

ങ്ങളെ (1൩ഠ73ന്ഠ 178116) സ്വീകരിച്ചു ജൈവാദ്രവ്യ 

ങ്ങറം ആക്കുന്നു. ഇതിനു ആവശ്യമുള്ള ശക്തി അവയ്യ 

സൂയ്യയരശമിയില് നിന്നുമാണു് കിട്ടുന്നതു”. ചെടികളില് 

കാണുന്ന മുന്പറഞ്ഞ 'പപത്രഫരിതം” എന്ന പച്ചനിറ 

മുള്ള സാധനമാണു” സുര്യരശ”മിയില് നിന്നും ആവശ്യ 

മുള ശക്തി ഗ്രഹിക്കുന്നതു”. പചെടികഠം അവയുടെ 

വംശവദ്ധനയ്യ, വിത്തുകളെ ഉല്പാടിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത 

കുളെല്ലാം ചെടികഠക്കു പ്രാണികളെ പ്പോലെ ജീച്ചനു 
ണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. 

ചോദ്യ്യങ്ങറം 

(1) സസ്മങ്ങഠംക്കും പ്രാണികളെ പ്പോലെ ജീചനു 
ണെന്നു പറയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങറം എന്തെല്ലാം? 

(8) ചെടികളെയും പ്രാണികളെയും താരതമ ) ) 
പ്പെടുത്തുക. 



വാഠം ടം 

സസ്യങ്ങളും അവയുടെ വിഭാഗങ്ങളും പ്രവൃത്തീകളും 

പ്രാണികഠം ഒ” കൈയ്യ്, കാലു മുതലായ അചയവ 

ങ്ങളും, ഭക്ഷണം സ്വികരിക്കുന്നതിനുള്ള കടലുകളും, 

ശ്വാസോച്ഛാസം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശ്വാസകോശങ്ങളം, 

രക്തസഞ്ചാരത്തിന് രക്തനാഡികളും ഉണ്ടു”. ഇതുപോലെ 
ചെടികറംക്കും പല അവയവങ്ങറം ഉണ്ടു്. ഈ അവ 

യവങ്ങറം ഏതെല്ലാമാണെന്നും, അവ കഓാരോന്നും 
എന്തെല്ലാം പ്രുവൃത്തികറം ചെയ്മുന്നുവെന്നും പഠിക്കാം. 

അടുത്തപുറത്തു” കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു” ഒരു മുളകു 
ചെടിയുടെ പടമാകുന്നു. ഇതിരനെറ ഒരു ഭാഗാ മഴസ്റിനടി 

യിലും മറ൨ ഭാഗങ്ങറം മണ്ിനു മുകളിലും സ്ഥിതി 
ചെയ്യുന്നു. മണ്ണിനടിയില് വളരുന്ന ഭാഗത്തിനു” വേരെന്നും, 

മണ്ണിനു മുകളില് കാണുന്ന ഭാഗത്തിനു” സ്പൃന്ധം 

(801) (തണ്ട്) എന്നും പറയുന്നു. വേരുകറം ഭക്ഷണം 

തേടി കീഴില് മണ്ണിലേക്കും, സ്ന്ധാ വെളിച്ചം. 

വായു, ചൂട” മുതലാഷവ തേടി മുകളില് വായുവിലേക്കും 
വളരുന്നു. 

തണ്ടില് ചെറിയ ശാഖകളും, അവയില് 
ഇലകളും കാണാം. പരന്നു നല്ല പച്ചനിറമുള്ള താണു 

ഇലകഠം. പ്രായമായ മുള്കചെടിയുടെ തണ്ടില് ഇല 

കളം മുട്ടില് പൃക്കളംകാണാ. അവയുടെനിറം സാമാന്യം 



] 

ന്; റിം, 

പി റയ 

പച്ച 1 
പ! 

സു 
പടം 1 

മളകചെടി 
ക്ക [ 

] 
7 | 

| 
| 

11 ്ശ്ക്ക്കി പേ കം ചിലി 

ചിട്ട 
ക്ധ ഗി ടചുപലയ നി ; 

ല് 

ട് | 

യൂ 
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വെളുപ്പാണു”. വിരിഞ്ഞു” ഏതാനും ദിവസങ്ങഠക്കു. 
ശേഷം പൃക്കളില് നിന്നു ചെറീയ കായ്മുറം ഉണ്ടായി 

വരുഥ. അവ ഇളംപച്ചനിറത്തില് ഉരുണ്ടു ക്രത്തി 

രിക്കും. കായ് വിളഞ്ഞു വരുമ്പോഠം അതിനുള്ളില് 

പരന്ന ചെറിയ വിത്തുകഠം കാണാവുന്നതാണു”. ഇപ്ര 
കാരം മുളകുചെടിക്കു വേരു. തണ്ടു, ഇല, പൂവു”. 

കായ്. വത്ത്” എന്നിങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളുള്ള തായി 

പ്രത ന ക്ഷപ്പെ ന്നു. 

ചോദ്യങ്ങറം 

(1) ഒരു വിത്തില് നന്നും ആദ്യമായി മുള പ്പുവരുന്ന: 

ഭാഗം ഏതാണു ₹ 
ധ്ര- 

(8) ഒരു ചെടിക്ക് ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നു 

പറയുക. 

പ്രായോഗികാഭ്യസനം 

റ്റൃല്പാ ഭാഗ് ങ്ങളും പുണ്ണുമായുള്ള. ഒരു ചെറിയ: 

ചെടി പിഴുതുകൊണ്ടുവന്നു” ഓരോ ഭാഗവും കുട്ട കറാക്കു; 

കാണിച്ചുകൊടുക്കണം. 

യ തയ ടി ടാ ക്കാ ഉപം ത പാസ്ത 

ന് ന്, 



പാഠം 

വേര് 

മുളകു ചെടിയുടെ വേരു" പരിശോധിച്ചു നോക്കി 
യാല് തണ്ടിന്െറ തുടരച്ചയായി പ്രധാനമായ ഒരു 

വേരും അതില്നിന്നു ചെറിയ പക്കവേരുകളം അവ 
യില്നിന്നു തലമുടി പോലുള്ള വേരുകളം കാണുന്നു. 
തണ്ടിനെറ തുടര് പ്പയായി കീഴ് പോട്ട വളരുന്ന വേരിസ് 
തായ"വേരെന്നും, അവയില്നിന്നു” തറനിരപ്പിന് സമാ 

ന്തരമായി വളരുന്ന വേരുകഠക്കു് പക്കവേരുകളെന്നും 

പക്കവേരുകളില് നിന്നു” പുറപ്പെടുന്ന തലമുടി പോലുള്ള. 
വളരെ നേത്ത പവേയുകഠംക്ക് മുലലോമങ്ങളെന്നും 

(11001 നദ7ട)പറയുന്നു. ഇവയ്യെല്പാററിനുംകൂടിമുലപടലം 

അല്ലെങ്കില് പവേരിന്പററം എന്നു് പറയന്നു. 

മാവു", പ്പാവു”, പുളി! തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങറംക്കും ഇതു 
പോലുള്ള മൂല പടലം തന്നെയാണുള്ളത്. 

എതിരേ കൊടുത്തിരി 

ക്കുന്ന രണ്ടാം നമ്പര പട 

ത്തില് ഒരു നെല്ച്ചെടിയുടെ 

മുലപടലം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

വടം 

പ നെല്ലിന്െറ മൂലപടലം 
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നെല്ച്ചെടിയുടെ വേരുകഠം പരിശോധിച്ചുഭനാക്കി 

യാല് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള പല വേരുകളും അതിന്െറ 
ചുവട്ടില് നിന്നു പുറ൭ പപട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം അതിനു 

മുതുകു ചെടിക്കുള്ളപോലെ തായ് വേരു കാണുന്നില്ല 

എല്ലാ വേയുകാംക്കും ഒരേവണ്ണം തന്നെ. ഈ മാതിരിവേരു 
കഠംക്കു” ജടിലമുലങ്ങറം (1വാനാഡട 7003) എന്നു പറ 

യുന്നു. ഇവയിലും മുലലോമങ്ങളണ്ടു്. തെങ്ങ്, കമുക്; 
കരിമ്പു, വാഴ്, ഇവയ്യുല്ാ മേരു വിവരിച്ച പ്രകാരത്തീ 

ലുളള മുലപടലമാണുള്ളതു. 

തായ'വേയകളേയും ജടിലമൃലങ്ങളേയും ചില 

സസ്ധയങ്ങഠം പോഷണസാധനങ്ങഠം ശേഖരിച്ചു വയ്യാ 

നുള്ള കലവറയായും ഉപയോഗിക്കുന്നു, മുള്ളങ്കി, മധുര 

മുളള ജം, പന്തീരടി (നാലുമണീച്ചെടി? ശതാവരി മുത 

ലായ ചെടികളുടെ വേജകറഠം പരിശോധിച്ചുനോക്കുക. 

മേല്വിവരിച്ച രണ്ടു തരത്തിലുള്ള മുലപടലങ്ങളും 

തണ്ടിന്െറ ചുവട്ടില് നിന്നോ, തണ്ടിന്െറ തൂടര്ല്ച 
പോലെയുക്ള തായ"വേരില്നിന്നോപു പ്പെടുന്ന വയാണ്മു. 

ഇവയെ സാമാന്വ്യമുലപടലം (14ഠഞദ 7001 31൩) 

എന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലല്ലാതുള്ള. വേരുകളും ചില 
ചെടികഠംക്കു കാണാവുന്നതാണു്”. പേരാല്, കൈത മുത 
ലായ ചെടികറം നോക്കുക. മുസ്സിലുള്ള.  വേരുകാംക്കു 

പുറമേ പേരാലിനു കൊമ്പുകളില്നിന്നും കൈതയ്മുച 
തടിയില് കുറെ ഉയരത്തില് നിന്നും വേരുകഠം പുറപ്പെ 
ടന്നു. ഇവ കീഴ്പ്പോട്ട വജടന്ന മ്ന്സില്ത്തൊട്ടു് സാധാരണ 

ന്ത്്നന്തനന്ന നന ല് 
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വേരുകളെ പ്പോലെ വളരുന്നു. ഈ മാതിരിയള്ള വേരു 

കഠാംക്ക? താങ്ങവേരുകളെന്നും ഈന്നു വേതകളെന്നും 

പ്പറയുന്ന. 

യ്യ രം: സ്പ 

ന രു 

1 നന്നു 

യ. ലം ഐ 
൭ ട് ി ലി 

പി 

ടം പ് 

ന് 
) 

ച് 

ക് 

റ 

ന; ളള കു 

ന സ്ത 

പേരാലിന്െറ മുലപടലം 

1. സാധാരണവേരുകഠം 
ം താങ്ങുവേരുകരം 



വടം ൧. 

കൈതയുടെ 

മയുലപടലം 

ി 1. സാധാരണവേരുകഠം 

ഒം ഈന്നുവേരുകം 

കുരുമുക ചെടിക്കു” വേറെ ഒരുതരം വേരുകളം 

ഉണ്ട. ആഹാരസമ്പാദനത്തിനു മണ്ണിലേക്കു വള രുന്ന 

സാധാരണ വേരുകറം ക്രടാതെ തണ്ടിറെറ മുട്ടകളില് 

നിന്ന ചെറിയ വേരുകറം പ,റപ്പെടുന്നതു കാണാം. അതു 

പടനന്പ കയവറന്ന വൃക്ഷത്തില് പററിപ്പിടിക്കുന്നതിന് 

ഈ പേരുകഠം സഹായിക്കുന്നു. വെററിലക്കൊടി, പരുവ 
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യ മുതലായ ചെടികഠംക്കും ഈ മാതിരി പേരുകഠം ഉണ്ടു. 
“ഇവയ്യുച്' പറവവേരുകഠം എന്നു പറയുന്നു. 

പടം മ) ് 

കും; നി 
റ് ി രു 

്റച്്ര മുളകുചെടിയുടെ 
& ല്ലി പറവവേരുകഠം 

ലു സു ് ം  ം തണ്ട് 

. 2. പറവധേരുകമം 

൦ ആഴ്ത്രയവ്ൃക്ഷം 

ഇത്തിറം മുടില്ലാത്താളി മുതലായ ച്ചെടികംകക്കു' 
മഴ്റില് നിന്നും സ്വയം ആഹാരം സമ്പാഭിക്കുന്നതിന 
ശക്തിയില്ല. അതിനാല് അപ മാവു”, പ്പാവു” തുടങ്ങിയ 
മരങ്ങളില് വളന്ന” അവയുടെ തടിയില് നീന്നും തആറാരം 
അപഹരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ആഫാരസാധനങ്ങം. 
വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടു' അവ വളരുന്ന വൃക്ഷങ്ങാംക്കു” 
അകാലനാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം ആലഥോാര 
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സാധനം അപ്പഫരിച്ചെടുക്കുന്നതിനു് ഉപപയേ ഗീക്കു 

വേരുകഠംക്കു ചുഷണമുലങ്ങറം എന്നു പേരിടാം. 

പ്രടം 6 

ട് 
ര് 

8 ര 

-; 

ചി 

കി 

3, 

1. ചുഷണമൂലങ്ങഥം 

ഴ് 
ളി 

ച്ച് 
൦ 

ലന 
ച
ു
ം
 

സം 
[
വ
ി
 

ര, 
വ 4. 
മ 

) പ:
 

ന
 

1!
 

റ
്

 

1
 

്ു 

ി 

റി 
ലം 

ഇത്ത €ംച്ഛചെടി 

ന്ത ര
ി
 
ല
ി
 (0 1
 

ന്റ | 

റ
 

റു 
ി
 

ല
ി
 

എ
 

മ
ം
 

ട
ി
 

പു 
|
 

9. ൃഷണമുല ങഞ്ങം 



മരച്ചീനി മധുരക്ക' ങ്ങു, ശതാവരി, പാല് മുതക്കു് 

ഇവയ്യടെ വേത്കറം വണ്ണിച്ചു കീഴങ്ങുകളായ് ത്തീരുന്നു. 

ഇത്തരം വേരുകറം വണ്ണിക്കുന്നതു” അവയ്യുച്ുള്ളില് ആ൨ 

കൊണ്ട നീഠയുന്നതിനാലാണു. ആ കിഴങ്ങുകളുടെ 

അറാത്തു”" സാധാരണവേരുകഠം കാണാവുന്നതാണ്. 

പടം 

മരച്ചീന്യുടെ മട? 

1, സാധാരണവേരു ഒം കിഴങ്ങുകം. 
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വേരിഐെറ പ്രവൃ ത്തികാഠം 

വ പ്രധാനുകൃത്യം മഴ്നില്നിന്നു' സസ്യ 
പോഷണവസ്ത്രക്കരള ശേഖരിച്ചു ചെടികഠക്കു? കൊടു 

ക്ടുകയാകുന്നു. മുലലോമങ്ങളാണു' ഈ പ്രവൃത്തി മുഖ്യ 
മായി ചചെയുന്നുതു്. മുലലോമങ്ങഥം സംഗ്രാടിക്കുന്ന 
പോഷക്ദ്രവ്യയങ്ങളെ ചെടിയുടെ അന്തര്ഭാഗത്തേയ്മച്ഛ് 
അയയ്മുകയാണു് മറവദാഗങ്ങളുടെ ജോലി. 
മണ്ണിലുള്ള ജലത്തില് കലന്നകിടക്ക ന്ന വർത്തിനെ 

യാണു മൂല ലാമങ്ങംവഴി ചെടികഠം വലിച്ചെടുക്കു 
ന്നത്. ദ്രാവക രൂ പത്തീലുള്ള പോഷകപദാത്ഥങ്ങളെ 

മാത്രമേ പെവവേരുകളില്കൂടടടി സംഗ്രഹിക്കുന്നള്ളു., 
ജലം ക്രടാതെ സസ്ധൃങ്ങംക്കു ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങറം തുള്ളി 
ലേക്കു” എടുക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല. 

മണ്ണിലുള്ള ധാതുദ്രവ്യങ്ങളും, അനേകവിധം വള 
ങ്ങളും ലയിച്ചുചേരുന്ന ദ്രാവകമാണ്” ചെടികഠം 

മണ്ണില്നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതു”. മുലലോമങ്ങറം വളരെ 
സൂക്ഷമായ അറകഠംകൊണ്ടു്” നിമ്മിച്ചിട്ടുള്ളവയാണ്ട്. 
ഇവയുടെ തൊലി മുന്തിരിപ്പഴത്തിന്െറ തൊലിപോലെ 

നേത്തിരിക്കുന്നു. ഈ തൊലിയില് ക്രടിയാണു” ദ്രവരൂപ 
ത്തിലുള്ള വം വേരിനുള്ളിലേയ്മ്ഛ് കൊണ്ടുപോകുന്നതു. 

ഈ വളം ഉള്ള റകളില് പ്രവേശിച്ചു” വേരുകളിലും 

തണ്ടുകളിലുമുളള കുഴലുകഠാവഴി ഇലകളില് ചെന്നു 

ചേരുന്നു. ചെടികഠംഒ വളം ഇടുന്നതിലും വെള്ള ഒഴി 

ക്കുന്നതിലും ഒരു സംഗതി പ്രധാനമായി അറിയേണ്ട 
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തുണ്ടു. പേമകുളടെ അറകാംക്കുള്ളിലുള്ള ജലത്തില് ലയി 

ിട്ടളള തിനേക്കാഠം അധികം ഘന്പദാത്ഥങ്ങഠം മണ്ണ് 

ലെ ജലത്തില് ലയിച്ചിരുന്നാല് ആ പദാതഥങ്ങറം 

അറകളിലുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്കു വലിച്ചെടുക്കും. 

അതുകൊണ്ടു തന്നെ ചെടിയുണങ്ങിപ്പോകാനം മതി. 

മേരുപ്പുറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികറം ചെയ്യുന്നതിനു വേരു 

കളുടെ ഘടന അനുക്രലമായിരിക്കുന്നു തെങ്ങ. കമുക് 

എന്നി വൃക്ഷങ്ങളുടെ പുവട്ടില് നീന്നും ആണ്ടുതോ൨ം 
പുതിയ വേരുകഠം പൊട്ടിപ്പറപ്പെടുന്നുണ്ടു. സുക്ഷിച്ചു 

നോക്കിയാല് അചയ്ുടെ അഗ്രം ക്രത്തൃം ഉറപ്പുള്ള തൊല്' 

കൊണ്ടു മുടിയും ഇരിക്കുന്നതു കാണാം. മണ്തരികളുടെ 

ഇടയില്ക്ടടടി തുള പ്പുകയവന്നതിനു ക്രത്ത അഗ്രമുള്ള വേരു 

കഠംക്കു സാധിക്കുന്നു. ഈ ഗതിയില് ലേരുകഠംക്കു” നാശമു 

ണ്ടാകാതെയിരിക്കുന്നതിനു്” അവയുടെ അഗ്രങ്ങളില് തൊപ്പി 
പോലെയുള്ള മുടിയുണ്ട്". ഇതിനു" മുലത്രം (1001 ൦9൧) 

ഹ്ലുന്നുപറയുന്നു. മണ്ണില് തുള പയുകയവമ്പോഠം ഈ ത്രൊപ്പി 

യുടെ പുറംതൊലിക്കു' നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലും ഉ കളില് 
നിന്നും പുതിയ തൊലിയുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

മരച്ചിനി, മധുരക്കിഴങ്ങു” മൃതലായ കിഴങ്ങവഗ്ലു 
ങ്ങളുടെ വേരുകറം ആഫാരസാധനങ്ങറം ശേഖരിച്ചു 
വയ്യ്്ന്ന അറയായും കണക്കാക്കാവുന്നതാണു”. 

സ സ്പുങ്ങളെ മണ്ണില് ബലമായി ഉറപ്പിച്ചനി൨ 
ത്തുന്ന അതിപ്രധാനമായ കൃത്യവും വേരുകഠം തന്നെ 
നിര്വഹിക്കുന്നു. 
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ചോദ്യൃങ്ങറം 
ന്നി 

1. പ്രധാനമായി എത്രരുരം വേരുകറഠം ഉണ്ടു 

8- അവ ഏതെല്ലാം? ഓരോന്നിനേയും ഉദാഫരണ 

സഹിതം വിവരിക്കുക. 

8. വേരിനന്െറ പ്രധാന പ്രവൃത്തികഠം എന്തെല്ലാം? 
| മണ്ണില് നിന്നു വേരുകഥം ജലം ശേഖരിക്കുന്ന. 

വിധം വിപരിക്കുക. 

പ്രായോഗികാഭ സനം 
ളാം ഷം രാ... 

പയവവിത്തു മുളപ്പിച്ച് അതിന്െറ പേരിന്െറ: 

സ്വാഭാവികമായ വളര്ച്ച ന൯്രിക്ഷിപ്പിക്കുക. സ്ക്ര്ടഠം 

തോട്ടന്തില് വാഴ, വെണ്ട, മരച്ചിനി, നെല്ല് ഈ ഓരോ 
ചെടിയും സമുലം പിറുതുകാണിച്ചു” നാരായവേരു” പററ 

വേരു”, മുലലോമങ്ങാം, ജടിലമൃലങ്ങറം എന്നിവയുടെ 
വൃത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക. നല്ലമുളകച്ചെടി, ഇത്തിറം 

ഇവ കാണിച്ചു" പറ൨വേ കറം, ചുഷണമുലങ്ങറം എന്നി 

വയുടെ വൃത്യാസം പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. ഒരു ചെടി 
വേരോ ക്ടടി പിഴുതെടുത്തു : മേശപ്പുറത്തുവയ്മതഛക. കേ 

കഴിയുമ്പോഠം ഇലകറഠം തം: ത്തൂടങ്ങും. പ ന്നിട്ട്” അതി 

നെ ഒരു പാത്രത്തിലു കള വെളമത്തില് വേരുമാത്രം 

മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്കവിധത്തില് വയ്കുക. അല്പസമയം 

കഴിയുമ്പോഠം ഇല്പകഠം ശക്തിയ മള വയായിത്തിരുന്നതു 
കാണാം. വേരുകഠം പാത്രത്തില് നീന്നും വെള്ളം. 

8. 21 ക്ന്ചിം മരിപ്്മര മ്മാ 
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ഗ്രിച്ചതു കൊണ്ടാണു” അവയുടെ ക്ഷിണം മാറിക്കിട്ട'യ 

തെന്നു കുട്ടികളെ ഇതില്നിന്നും ഗ്രഹിപ്പ്ിക്കുക. ഇപ്രുകാര 

മാണു” ചെടി ഠം മഴ്്റില്നിന്നും ജലം സ്വീകരിച്ചു് 

ജീപിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. 

പാഠം 3: 

തണ്ടു” (തടി) 

ഒരു വിത്തു മുളച്ച വളന്നവരുമ്പോഠം ഭക്ഷണം 

അന്വേഷിച്ചു മണ്ണില് പ്യാപിക്കുന്ന മൂലപടലം പോലെ 
അതിനു” എതിരായി സൂയ്യപ്രകാശമന്നേവഷിച്ചു മേല്ലോട്ട 

വളന്നുവരുന്ന ഒരു ഭാഗവുമുണ്ടെന്നു പഠിച്ചല്ലോോ. 
അതിന” സ്കന്ധം (81൨001) എന്നാണു” പേരു. ഇങ്ങ 

നെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു” വളന്നവയുന്ന സസ്വയവഭാഗ 

ത്തില് പ്രധാനമായതു തനും ഇലകളമാണു'. വളരും 

താവം തണ്ടില് ശാഖകളും ഉപശാഖകളം പുറപ്പെ 

ടുന്നു. അവയ ല് ധാരാളം ഇലകളം ഉണ്ടാകും. ശാഖ 
കളും ഉപശാഖകളം തടിയുടെ വിഭാഗങ്ങളാണു”. തണ്ടു" 
'ശാഖകറഠം, ഉ പശാഖകറഠം എന്നിവ വേരുകളേയും ഇലക 

ളേയും തമ്മില്യോജിപ്പിക്കുന്നു. തണ്ടുകളുടെ മുഖ പ്രവൃത്തി 

'വേരുകറം ശേഖരിക്കുന്ന പോഷ കപദാത്ഥങ്ങളെ ഇല 
കളില് എത്തിച്പകൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ഇലകറഠം 
പ്രാകം ചെയ്യുന്ന ആഹാരപദാത്ഥത്തെ സസൃത്തീന്െറ 



൭0 

നനോഭാഗങ്ങളിലേക്കും പ ല്യാപിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയുമാകുന്നു. 

വേരുകഠം ശേഖരിക്കുന്ന പോഷകപദാത്ഥങ്ങഠം തടി 
യുടെ അകത്തുള്ള കാതലില്ക്രടുടി ഇലകളിലേക്കു” പോകു. 

കയും ഇലകളില് പാകപ്പെടുത്തിയ ഭക്ഷണ്ര്ര വൃങ്ങംം 

തണ്ടിവെറ തൊലിയില്ക്രടടടി കീഴ്"പോട്ട വ്യാപിക്കുകയു 
മാണു” ചെയ്യുന്നതു”. പ്രാണികളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഞരമ്പു 
കളോട് സാദൃശ്യമുള്ള കുഴലുകളുടെ സംഘടന കൊണ്ടാണു. 

തടിയിലെ കാതലും തൊലിയും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്. 

നെല്ല കരിനു”, പന, തെങ്ങ്, കമുക്” മുത 

ലായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തടിക്ക്” പണ്ണം കരടി വരുന്നില്ല. 

ഇവ ഏക പത്രകങ്ങളായ (4നോഠഠ്ലിദര്ഗേ്ധ). 

സസ്ൃവശ്ശുത്തില്പെട്ടവയാകുന്നു. ഇപയുടെ തണ്ടുകഠം 

വുവട മുതല് മണ്ട വരെ ഒരേവണ്ണത്തില് കാണ. 

പ്പെടുന്ന. ഏകപത്രകസസ്യങ്ങളുടെ ഒരു വിത്തില്. 

ഒരു പരിപ്പുമാതൂമേ കാണുകയുള്ളു. മാവു” പലാവു” മുത. 

ലായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വേറൊന്നാണു . അവ. 

യുടെ തടി ആണ്ടുതോവം വണ്ണം ക്രടിവരുന്നതായിക്കാണാം. 

ഈ വൃക്ഷങ്ങളില് നിര്൪ക്കുഴലുകളുടെ എണ്ണം ക്രടുന്ന- 
താണു” ഇതിനു കാരണം. ഏകപത്രക സസ്യങ്ങളില്. 

നിരക്കുഴലുകറം തടിയുടെ ഉള്ള മുഴുവ൯ നീരന്നുകാണാം. 

തൊലിയിലുള്ള ജലവാഫിനികഠം മാത്രം വൃത്താകാര. 

ത്തില്  ചേന്നിരിക്കുന്നു. അടിയില് കൊടുത്തീരിക്കുന്ന. 

പ്രടത്തില്നിന്നും ഈ വസ്തൂത ഗ്രഹിക്കാം. 
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പടം 

൨ 
പ്പാവ ൭ 

യ്യടെ മു കടി ത 

പോഷകസാധനങ്ങറം 

കാതല് 

ജുലവാഹിനി 

] ി 

9) 

റം 

വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നതു 

കൂടാതെ സസ്ൃങ്ങറം ക:റ൨കൊണ്ടോ മറേറാ ഒടിഞ്ഞു. 
ജലവാഹിനികഥ- ഷു 

ക. പോകാത്െതെയിരിപ്പാന് തണ്ടിലുമള ചി 



റു 

ക്രമേണ തദിയായി പരിണമിക്കുന്നു. (മില്ല 
180൪ ന്ധ ദപവിപരകസസ്യങ്ങളിലാണു" തടി ക്രടുതലായി 
കാണുന്നതു്, അതിനാല് ജീചിതദൈരഘ ി 

അധികം ഉളളതും ദപിപതൃകസസ്യങ്ങഠംക്കാണ്ട്. മേല് 

പറത്ഞത പ്രവൃത്തികഠം ക്രമാതെ ഇലകഠംം, വൃക്കറം 

ഇവയെ വഫിക്കുന്നതും തണ്ടിനെറ പ്രവൃത്തിയാണു. ഇല 

കളുടെ പ്രവ്ൃത്തികറം വേണ്ടവിധം നടക്കുന്നതിന് അവ 

യില് സൂദ്യരശ്മി തട്ടേണ്ടതു' അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത 
നായി ഇലകമെ പവിടത്തിമുയ ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതു തട്ട 

കളാകുന്നു. 

സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടുകളിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളു 

മുണ്ടു” ആത്തിലി, മാവു, കമുക്, തെങ്ങ്” മുതലായ 

വൃക്ഷങ്ങമുടെ തടികഠം നേരെ മുകളിലേക്കു വരുന്നു. 

മത്ത. വെമുളരി, പാവ ഇവയുടെ തണ്ടുകഠംക്ക് ബല 

മിപ്പാത്തതിനാല് താ ലില് പടന്ു വളരുന്നു. ഉറപ്പില്ലാത്ത 

ഇത്തരം തനണ്ടുകഠം അധികകാലം ജീപിക്കുന്നില്ല. ഉരുള 

ക്ക്ഴങ്ങു, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞറം, ചേന; ചേമ്പു”, വാഴ 

മാണം ഇവയും തദികമാണെങ്കിലും മ്സ ഹടിീയിലാണു 

വളരുന്നതു”. മണ്ണിനു മുകളില് കാണുന്ന ഇവയുടെ ഭാഗ 

്ങാം തടികളല്ല, ഇലത്തണ്ടുകളാണു”. ഇത്തരം ദ്രൂകാണ്ഡ 
അങം (൩86൦ ന്നാ ട'നട) തണ്ടുകളുടെ പ്രവൃത്തി 
കഠം ചെയ്യുന്നതു ക്രടാതെ പോഷണ പദാര്ത്ഥങ്ങഥം 

സംഭരിച്പുവയ്യക്ഛാ൯ുമള അറകളായീരിക്കയും ച്ചെയ്ുന്നു. 

ഈ വക സസ്പൃങ്ങാംക്ക് സാധാരണയായി മറ൨ സസ്യ 



ഴര് 

അ്ങറംക്കുള്ള തൂ പോലൊല്ല വിത്തുകഠം കാണുന്നതു”. ഇവ 

യുടെ തടിയില്നിന്നുധാരാളം മുളകറം പൊട്ടീപ്പറപ്പെടുന്നു 
നി 

പടം ടി 

ചേന 

1, വേരുകഥം 

മ, ഭൂകാന്ധേം 

റം വിത്തുകരം 

4. തണ്ടിലെ 

അആധഗ്രാക്കുരം 

ല്പം 1] 

ചേമ്പ്യ” 

1, തണ്ടിലെ അഗ്രമദംരം 

4൦ കിഴങ്ങു 

3൦% സാധാരണവേതു 

ഇതിനും പുറമേ ചില ചെടികളുടെ തണ്ടു ഇല 
യുടെ ജോലികറം ക്രടി നിര്വഷിക്കുന്നു. കള്ളിച്ചെടി 
ചങ്ങല൯പൃരണ്ട, മുതലായ ചെടികളില് ഇലകഠം വരെ 
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ചെവതായിരിക്കുകയും വേഗം നശിച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നു” 

 ഇപ്പകാഠമുള്ള ചെടികളില് പച്ചനിറമുള്ള. തണ്ടു 

തന്നെയാണു” ഇലകളുടെ ജോല ചെയ്യുന്നതു”. 

തടിയും വേരും തിരിച്ചുറിയുന്നതിനു താഴെപ്പറയുന്ന 

ലക്ഷണങ്ങഠം ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. പേരുകളില് സാധാ 

രണ മുലത്രവും ൪0% ദവാ) (പേരുതൊപ്പ്ിയും) പൊട 

വേരുകളും കാണുന്നു. തണ്ടകളില് ഇവ ഉണ്ടായി 

രീക്കയില്ല. പേരു” സാധാരണ മണ്ണിനടിയിലേക്കും തടി 

വെകലിച്ചുമന്വേഷിച്ചു” അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും വളരുന്നു. 

വേരുകളില് പച്ചനിറം കാരെന്നില്ല. തണ്ടുകളില് വച്ച 

നിറം സാധാരണയാണ്”. തടികളില് ഇലക്കുരുപ്പുകഠം 

ഉണ്ട്ട്. ഇവ പൃതിയ ശാഖകളായി വലന്നവരുന്നു. വേരു 

കളില് ഇപ്പുകാരമുള്ള. കുരുപ്പൂകറം കാണുന്നില്ല. ക്രടാതെ 

രസ ചാഫികളായ നാളങ്ങളെ. അടുക്കിയിരിക്കുന്ന 

രീതിയിലും തണ്ടും വേരും തമ്മിര വ്ൃത്യാസമുണ്ട 

ആയുസ്സിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സന്ധയങ്ങളെ 

വാഷികങ്ങഠം (൧൩്സടിട) ദവിചാഷികങ്ങറം (3ല്സ്ദിദ) 

ബഫുവാര്ഷികങ്ങം (16ന൦ബ്ദ1ഭ) എന്നും മുന്നായി 

ഭാഗി പ്പിടണ്ടു”. നെല്ലു; തുദ്വ മുതലായ സസ്പുങ്ങം 

വാര്ഷികങ്ങാംക്കും. ചില കിഴങ്ങുകം, മുള്ളങ്കി മുതലായവ 

ദധിചാര്ഷികങ്ങഠക്കും, തെങ്ങു, കമുക്; ശതാവരി, 

മാവു", പ്ാവു” തുടങ്ങിയവ ബഫുവാര്ഷികങ്ങറംക്കും ഉദാ 

ഫരണങ്ങളാകുന്നു. 



ി 

ചോദ്യങ്ങറം 

_ ൪) തണ്ടു എന്നാല് എന്തു? 
(മു 'വേരിനെറയും തണ്ടിന്െറ 

എന്ത വ്യത്യാസം കാണുന്നു? 

(8) സസ്യങ്ങളില് തണ്ടു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികഠം 
ഏവ? റു 

(4) ഒററത്തടിവ്ൃക്ഷങ്ങളുടെ തണ്ടും മറവവൃക്ഷത്ങ 
ളൂടെ തണ്ടും മുറിപ്പുനോക്കിയാല് എന്ത വ്ൃൃത്യാസ 

ങ്ങറം കാണാം? 

 (&) പേരും തടിയും തീരിച്ചറിയുന്നതെത്ങ്നെ? 

(6) ചേനക്കിഴങ്ങു', തുള്ള, ചേയു', ഇഞ്ചി മുത 
ലായവ അതാതു ചെടികളുടെ തണ്ടുകളാമണന്നു് 

പറയുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങറം ഏവ? 

പ്രായോഗികാഭ്യസനം 

ചേന, മരച്ചീനി ഇവ തോട്ടത്തില് നിന്നു പിഴുതു 
കാണിച്ചു" ആദ്ദൃയത്തേതു കാണ്ഡമാണെന്നും മറേറതു” 
വേരാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക. മത്ത, വെള്ളരി, പടവലം 
മുതലായ ചെടികളുടെ തണ്ടുകറംക്കും മാവു, പലാവു" മുത 
ലായവയുടെ തടികഠംക്കും തമ്മിലുള്ള വൃത്യാസവും അവ 
വളരുന്ന രീതികളും കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. വറഉന്നുകകൊ 
ണ്ടിരിക്കുന്ന രര ചെടിയയടെ തണ്ടു" തറനിരപ്പില് നിന്നു 

ര്ി രണ്ടുമുന്നിഞു ഉയരത്തില്വച്ഛു, മുറിച്ചു കാണി പ്പ കൊടു 
1: ര്യ 
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ക്ജക. അഃപ്പ്യാറം മുറിച്ച ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു ദ്രാവകം 
ഉരറിപരുന്നതിനെ കുട്ടികളെ കാണിച്ച അതു പേതുകഠം 
മണ്ണില് നന്നും ശേഖരിച്ചു തണ്ടുവഴി മുകളിലോട്ടയക്കുന്ന 
പോഷ ദ്രവേകമാണെന്ന കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുക. 

പാഠം ൭ 

ഇല 

ഇല ചെടികളുടെ ഏററവും പ്രധാനമായ ഒരു 
അവയവമാണ്. ഇലകഠം തണ്ടിനു വുറ൮൦ സൂര്യരശ"മി 

കറംക്കെതീരായി നില്ക്കുന്നു. അവ സാധാരണ ഘനം 
കുറഞ്ഞും പരന്നും പച്ചനിറത്തോടുക്രടിയുമാണിരിക്കു 
ന്നതു”. പ്രായമായ ഇലകറഠം കൊഴിഞ്ഞുപോകമ്പോറം 
അവയ്യുപകരം തണ്ടിനന്െറ അഗ്രഭാഗത്തുളള മൊട്ട ക്രമ 
ത്തിനു പിരിഞ്ഞു” ഇലകളായിത്തി രുന്നു. അട'യില് കൊട്ട 
ത്തിരിക്കുന്നതു” ഒരു പ്ലാവ' ലയുടെ പടമാകുന്നു. ഇതില് 
നിന്നു; ഒരിലയ്യുംം മുന്നു പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുള്ളതായി മനു 

1. ഇലല്ലൂരപ്പ . 9, ഇലത്തണ്ടു് 3 ഇച്ചക്ഷവിം- 



റ് 

സ്ത്രീലാക്കാം. ഘനംകുറഞ്ഞതും പന്നേതും നിള മുള്ള തമായ 

ഭാഗത്തിന് ഇലപ്പരപ്പു"് ന്നു പറയുന്നു. ഇലപ്പരപ്പി 

ന്െറ ചുവട്ടില് കാണുന്ന ന് ളം കുറഞ്ഞ ഉരുണ്ട ഭാഗ 

ത്തിനു" ഇലഞെെട്ടെന്നും ഇലഞെെട്ടിന്െറ പൃവട്ടില് 

കൊമ്പിനോടു ചേന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു വണ്ണിച്ചു പര 

ന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനു ഇലക്കവിളെന്നും പറയാം. പല 
ഇനത്തിലുള്ള ഇലകം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് 

അവയിലെല്ലാം ഈ മുന്നുഭാഗങ്ങളും സ്തൃഷ്ണമായി കാണാന് 
കഴിയും. എങ്കിലും ഇലയുടെ ആകൃതിയിലും വലിപ്പ 

ത്തിലും പ്പര സഡൂരഘടനയിലും ഓരോ ചെടിയിലും ലുത9 

സങ്ങറം കാണാന് സാധിക്കുന്നതാണ്, ചിലതു” ഒററ 
ഇലയായും മറ൨ ചിലതു അനേകം വിഭാഗങ്ങളോടുക്രടിയും 
കാണുന്നു. തെങ്ങിന്െറ ഓല, പുള യില, എന്നിപ 

പ്പല വിഭാഗങ്ങളോടു ക്രടിയ ഇലകളാകുന്നു. തെങ്ങിന്െറ 
മടല് അതിന്െറ ഒരിലയാണു”, ഞഓാലക്കാലുകറം 
അതിന്െറ വിഭാഗങ്ങള മാകന്നു. 

ശീലാന്ത്ി, നന്ത്യാര്വട്ട. നെല്ലു, പുല്ല്”, താമര 
മുതലായ ചെടികളടെ ഇലകഠംക്കു തമ്മില് ആകൃതി 
യിലും വലിപ്പത്തിലും വ്യത്യാസ മുണ്ടു”. പരിശോധി പ്ല 
ഈ വൃത്യാസങ്ങറം മനുസ്ത്രീലാക്കുക. ക്രടാതെ ഇലകളു 
ടെ ധാരകളിലും (1/ദ7യ്്ന) വൃതൃാസം കാണപ്പെടുന്നു. 
മാറ്യ' , കോഴിവാലന്ചെടി, വെണ്ട, കൈത, മരച്ചീനി, 
തെങ്ങ് മുതലായവയുടെ” ഇലകറഠം പരിശോധിച്ചു 
വ്യൃത്യാസം മനസ്സ്റിലാക്കാവുന്നത ഞ്ച്. 



ടം 

ഇല വു ഏററവും പ്രധാനമായ ഭഗം. 'ഇലപ്പ്വര 
പാണുല്ലോ. ഇതിന്െറ് മുകഠംവശാ '“അടിച്ശത്തേ: 
ക്കാറം ക്രടുതല് പച്ചനിറമുള്ള താണു”. ഇല ഞെട്ടിന്െറ. 

തുടര പ്യയായി ഇലപ്പരപ്പിന്െറ നടു ചില് കൂട്ടി ഒരു വലിയ: 

ഞരമ്പു” അഗ്രംവരെ എത്തുന്നതായി കാണാം. ഞര ഞര: 
സ്പില് നീന്ന് അനേകം: ൫ചവഞ്രമ്പുകളും പുറപ്പെടുന്നു. 

ഇവ സ്തൂഷ്ണമായ! കാണാന് സാധിക്കുന്നതു". ഇലയുടെ. 

അടിപശത്താണു”. .ഞരമ്പുകഠം വീണ്ടും . ശാഖകളായി 
പിഴിഞ്ഞും പരസ്ത്റരം യോജിച്ചും വലക്കണ്ണികഠം പോലെ 

അവയ്യിടയിലുള്ള മൂടുവായ ഭാഗത്തെ  വഫിച്ചുകൊണ്ടി 
രിക്കുന്നു. പലയിനത്തില് പെട്ട ചെടികളിലുളള ഇല 
കളിലെ ഞരമ്പുകഠം അടുക്കിയിരിക്കുന്ന രിതിക്കും 
വ്ൃത്യാസമുണ്ടു”. കരിമ്പിനേറയും നെല്ലിനദേറയും ഇല 
കളില് ചെവഞരമ്പുകഠം നടുഞെരമ്പിനു സമാന്തരമായി 

ടാണുകാണുന്നതു”. മരച്ചീനി, ഇലവു മുതലായവയുടെ 
ഇലകഠം പരിശോധിച്ചാല് ഇലഞെട്ടിന്െറ അഗ്ര 
ത്തില് നിന്നു പല ഞരമ്പുകഠം പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതായി 

ക്രാണാം. ി 

ഒരു ഇലഞെട്ട്” റിച്ചു” അതിനെ സൂക്ഷ്മായി 

പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് അതും തണ്ടിനെപ്പോലെ 

അനേകം ചെറിയ കുഴലുകകളാരല് നിമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള. 

താണെന്നു കാണാംം വേരിലും തണ്ടിലും ഉതൂള കുഴ്ലു 

കളമടെ തൂട൪പ്പയാണു” ഇവയും. ഈ കുഴലുകഠംതന്നെ 
ഞരമ്പകളില് ഇലപ്പരപ്പു മുഴുവന് ്യാപിക്കയും 
ചെയ്യുന്നു. പ് , 



റ 

ഇലകളുടെ പ്രധാന പ്രവൃത്തികഠം 

ചെടികളടെ ജ൨സന്ധാരണത്തി നു് അത്വവേശ്വ 
മായ ശ്വസനം (*൦5 173110) സ്വേദനം ( 1നദനട് 
217ഒലഠ ) . ഇംഗാലസാത്മികരണം (നാഗ 
ടത്) എന്നീ മുന്നു കൃത്യങ്ങറം ഇലയാണ് 
നിര്വഹിക്കുന്നത്". മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും പോലെ 

തന്നെ സസ്യങ്ങളും” ശ്വാസോലപ്പ്യാസം ചെയ്യന്നുണ്ട്ം 
ജന്തുക്കഠംക്കെന്നപോലെ സസ്ൃങ്ങറംക്കും ജീവസന്ധാ' 
രണത്ത ൯ പ്രാണവായു അത്യാവശ്വമാണു”. ഇതിനെ 
ചെടികറം സ്വീകരിക്കുന്നതും അശ്ുദ്ധപചായുവിനെ 
പൃറത്തു തള്ളു ന്നതും പ്രധാനമായി ഇലകളിലുള്ള സുക്ഷൂ 
സുഷിരങ്ങറം (൪1൦ണര൫) വഴിയാണു"- വേരുകഠം മുത 
ലായ മറവ ഭാഗങ്ങളില് ക്രടിയും ഈ പ്രവൃത്തി കുറ 
പ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ടു. ചെടികറം ശ്വാസോലപ്പ്സേം 
ചെയ്മുന്നുണ്ടെന്നു പരിശോധനക്ഠംമുലം തെള യിക്കാവു ന്നതാണു'. 

സ്വേദ 

വേരുകഠം വഴി മണ്ണില് ന്ദിന്നും ദ്രവരൂപത്തില് 
ചെടികഠംക്കു ലഭിക്കുന്ന പോഷകാംശങ്ങ൦ം തടിയില് കരടി ഇലകളിലേഷകാണു വന്നുചേരുന്നതു”. ഇങ്ങനെ വന്നുചേരുന്ന ദ്രവത്തില് പോഷകാംശം കുറഞ്ഞിരി ലിയെ വെള്ളം ക്രടിയിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വെള്ള 



00 

ത്തില് ഒരംശം ജൈവപദാത്വഥം (9ബ്൦ നദ) 

നിമ്മിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാക്കി ഇല 

കളില്ക്രടി പുറത്തേക്കു തള്ളുന്നു. ചെടികളില് നിന്നു 

വെള്ളം വാതക രൂപത്തില് പുറത്തേക്കു തള്ള പ്പെടുന്നു 
്ടൈന്നു പരിശോധിച്ചാല് മനസ്സ്റിലാക്കാവുയന്നതാണു" 

ഇലയുടെ കീഴ്വശത്തു ക്രടിയാണു നീരാവി അധിക 

മായി പുറത്തുവരുന്നത്”. സുക്ഷ്യസുഷിരങ്ങറം ക്രടുതലു 

കളത്രം അടിവശത്താണു”. തരിശുഭൂമിയില് നീന്നു ആവി 
യായിപ്പോകന്നതിലധികം വെള്ളം ചെടികഠം നില്ല്യന്ന 

ഭൂമിയില്നിന്നു നഷ്ലപ്പെടുന്നുണ്ട്. 

ഇംഗാലസാത്മീകരണം 
നം നയനന്തല് 

ഭക്ഷണപദാത്വഥങ്ങറം പാകംചെയ്ത ചെടികളുടെ 

എല്ലാ ഭാഗത്തേയ്മുച്ഛം അയക്കുന്ന പ്രധാനമായ ജോലിയും 

ഇലകളാണു നിര്വഫ്ഥിക്കുന്നത്. മണ്ണില് സനീന്നെട 

ക്കുന്ന പോഷക്രരപ്യങ്ങളും വായയവില് നീന്നെടുക്കുന്ന 

ഇംഗാലാമുൂവും ക്രട്ടിച്ചേത്താണു ചെടികറം ഭക്ഷണ 

സാധനം സനിഥ്മിക്കുന്നതു”. വായുവില്നിന്നു ഗ്രഹിക്കുന്ന 

ഇംഗാലാ മൃവാതകത്തെ ഇംഗാലാമ്ൂവും അശൂജനകവു 

മായാ വേരത്രിച്ചു” ഇംഗാലാമമുത്തെ സ്വീകരിക്കയും 

മററതു” വെളിക്കു തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇലയില് 

പച്ചനിറത്തില് കാണുന്ന പത്രഹര്തകം സുര്യരശ്മി 

യില് നിന്നെടുക്കുന്ന ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണു് 

ഇംഗാലാമുത്തെ ഭേദിക്കുന്നതു്. ജലപാഫിനികഠംവഴി 



൮൪ 

മണ്ണിരനിന്നും വരുന്ന ധാതുൂദ്രവ്യങ്ങംം ലയി പ്പചേന്ന. 

 ദഭ്രാവകത്തോടു ഇംഗാലത്തെ ച്ചേത്തു ഭക്ഷ്യപ്പദാത്ഥങ്ങ 

ഉായി രൂപാന്തരപ്പെടത്തന്നു. ., 

ചോദ്യയങ്ങറം 

(1) സസ്വപവേയവങ്ങളില് ഇലകഠംക്കുള്ള 
പ്രാധാന്യമെന്ത് 

(8) ഇലയുടെ പ്രധാനഭാഗങ്ങറം ഏവ? അവയുടെ 
പ്രവൃത്തികറം എന്തെല്ലാം? 

8) ഇലകംഠം ചെടികളുടെ നിലനനില്ലിനായി സാധ് 

കടുന്ന പ്രധാന പ്രവൃത്ത കാം എന്തെല്ലംം 

പ്രായോഗികാഭ്യസ രാ 

ഒററപ്പരിപ്പും ഇരട്ടപ്പരിപ്പം ഇനത്തില്പ്പെട്ട 
ചെടികളെ സ്ത്ഠംതോട്ടത്തില് നട്ടുവളത്തി അവയുടെ 
ഇലകളുടെ വ്ൃത്ചയാസം കാണീപ്പകൊടുക്കുക. ഇലയ്യടെ 
മാതൃക കാണിച്ച്” അതിസെറ പിഭാഗങ്ങളെ മനുസ്ത്ീ 
ലാക്രക. കട്ടികളെക്കൊണ്ട പലതനം ഇലകഠം ശേഖ 
രിപ്പിപ്പ” അവയുടെ വക്ക, അഗ്രം, വലിപ്പം ആകൃതി 
ഇവ തമ്മിലും, ഒററയില, ക്രട്ടില ഇവ തമ്മിലുമുളകൂ 
വൃൃത്യാസം മനുസ്സ്രീലാക്കിക്കൊടുക്കണം. അവയുടെയെല്ലാം 
പിത്രങ്ങളും വരപ്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്ട. 



32) 

ഇലകഠം സ്വേദനം. നടത്തുന്നുവെന്നു 

തെഖിയിക്കുന്നതിനുളള പരീക്ഷണം 

ജലമയമില്ലാത്തതും ഉണങ്ങിയതുമായ ഒരു കണ്ണാടി 
കരണിക്കകത്തു സുര്യപ്രകാശം ഏറവകൊണ്ട നില്ലുന്ന 
ഒരു ചെടിയില് നിന്നും കുറെ ഇലകറം ഞെട്ടോടുക്രടി 

അടത്തിയെടുത്തു” ഇട്ടതിനുശേഷം ഭരണിയടെ ലായ” 

അടപ്പു വെയിലത്തു വയ്യ്ഛക. കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോഠം 

ഭരണിയുടെ അകചശത്തു” വെള്ളത്തുള്ളികഠം പററിയ! 

രീക്കുന്നതു കാണാ, ഇതില് നിന്നും സൂര്യപ്രകാശം ഏറ 

കൊണ്ടു നിപ്ല്ന്ന ചെടികളുടെ ഇലകഠം ജലസ്വേദനം 

നടത്തുന്നുവെന്നു കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കണം. 

പാഠം 0 

പുഷ്ണും 

സസ്യൃയങ്ങറം പ്രായപുത്തിയാകുന്നതോടുക്രടി പൂത്തു 

വരുന്നതായി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ പുക്കളെ സുക്ഷൂ 

മായി പരിശോധിച്ചു നോ ക്കിയാല് അവ സസ്ൃങ്ങളുടെ 

ശാഖകളാണെന്നു* ഗ്രഹിക്കാം .സസ്ങ്ങളുടെ ഇലയി ടക്ക 

കളില്നിന്നോ, വളന്മവരുന്ന തണ്ടുകളുടെ അഗ്ര 

ത്തിരനിന്നോ ആണു” പുക്കഠം ഉണ്ടാകുന്നതു”. ശാഖ 



പി 

കളണ്ടാകുന്നതും ഇപ്രകാരമാണു. അതിനാല് പുഷ്മു 

്ങം ശാഖകളുടെ രൂപാന്തരമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്ന 

തില് തെററില്ല. ചെടികഠംക്കു” വംശവദ്ധനയ്മച്ഛ്” ആവശ്യ 

മായ വിത്തുകളെ സുരക്ഷിതമായി ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്ന 

തിന് ഉതകത്തക്കവണ്ണം പല പവിഭാഗങ്ങറം പുഷ്ണ 
ത്തിനുണ്ടു. ഇപ്രകാരമുള്ള എല്ലാഭാഗങ്ങളും ഒരേ പൂവിരു 

തന്നെ കാണാന് കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു മാതൃകാപൃഷ്ണു 
ത്തില് കാണുന്ന പ്രധാന ഭാഗങ്ങഠം പൂഞെട്ട് (പൃഷ്ടു 

വന്തം), പുഷ്ണുകോശം വൃതി (81൬5) ദഒപൃടം (൩൧0118, 
കേസരകലം, (൧൪൩൧൩ഠ0്ധേസി, അണ്ഡകോശം-ജനി 
(ൃട്ല്ിഎന്നിങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണുമാണു”. ഇനദാഗങ്ങളെല്ലം 

മുള്ള ഒരു മാതൃകാപൃഷ്ണമാണു' ചിലാന്ത്പ്പൂവു” അതിന്െറ 
പടം അടുത്ത പുറത്തു ചേത്തിരിക്കുന്നു. പൃുഷ്യത്തില് 
നിന്നുതന്നെ മേത്പ്പുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങ പ്രതൃക്ഷത്തില് 
കണ്ടു മന്സ്സ്രിലാക്കേണ്ടതാണ. 

ഞെട്ട്. പുവിന്െറ ചുവട്ടില് ഉരണ്ടതും. ഘനം 
കുറഞ്ഞതും, പച്ചനിറത്തിലുള്ളതും, അല്പം നീളമുള്ള ത 
മായ ഭാഗത്തിനാണു പൃഞെട്ടെന്നു പറയുന്നതു”. പുഷ്പ 
ത്തിനെ നിവത്തിപ്പിടിക്കുന്നതും സസ്വശാഖയുമായി 
അതിനെ യോജിപ്പിക്കുന്നതും ഞെട്ടാണു". 

പൃഷ്ണുകോശം (31൬020) പൃഞെട്ട'നെറ മുകളിലായി 
പുഷ്ണത്തിന്െറ പ്പധാനഭാഗങ്ങകെ പുററിയും പച്ച 



൭) ു. ദളചടം. 

[ലി ൽ നി 

[൧ ക ലി 

3. കേസരഷോട്ടം. 

ടു 
32%] റ 

കു, 4. കീലം 

൭ . അ്ധകോഷംരം. 

- ൭ 0. വുഷ്ണ്കോശം 

(വൃതി) 

പഞെട്ട 
(ധ്ലന്മം) 

ിി 

നിറത്തോടുക്രടിയുമിരിക്കുന്ന ഭാഥാണ്ു വൃഷ്യകോശം. 

ളു 
൮) | ഇതു” അത്ചു പ്രടത്യക ഭാഗങ്ങളായ കാണപ്പെടുന്നു. പുഷ 

ത്തിലുള്ള ദമദ്ദദൂം കീലാഗ്രങ്ങളം പൊഴിഞ്ഞുപോയാലും 



ടര് 

പടം 14.൦ 

ചിലാന്ത്പ്പൂവിനെറ € കേസരകലവും 

അണ്ഡകോശവും 

ക്ലാഗ്േം 1 

കേസര ഗേടം 
കേസ്പരം 

എൃജ്യാവൃഡ്ധനാൻ 

റു സ്ധവഷ്ഷെ 

ച നയത്തെ അന്ന നിനെ ൂന്നന്ത്ത്ന ച. അാന്ധാശയ 

വിത്തിനെ മൂട സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശേഷിക്കുന്നതു. 
പൃഷ്ണുകോശമാണു'. അതുപോലെ തന്നേ പൃയഷ്യും മൊട്ടായ' 
രിക്കുമ്പോഴം പുഷ്യകോശമാണു” അതിനെ സുരക്ഷിത 
.മാക്കിവയ്ത്ന്നതു്. 

ദു പുടം (൦7൮1൭) പൃഷ്ണകോശത്തിനകത്തു് 

മനോഫരമായ മ യത നിറത്തോടും അഞ്ചു ഇതളകളോടും 
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്ൂമിയ ഭാഗത്തിനാണു” ദളപുടം എന്നു പറയുന്നതു”. ഇവ. 

തേനീച്ച മുതലായ പ്രാണികളെ ആകഷിക്കുന്നതുക്രടാതെ. 

കേസരകലം, അണ്ഡകോശം എന്നിവയെ വെളിയില് 
നിന്നുള്ള ഉപ്രദ്രവങ്ങളില്നിന്നു രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

കേസരകലം (4൪൩ഠനാഠവ്ധന) ദളങ്ങഠം ഇകൂക്കി 

നോക്കിയാല് മദ്ധ്യത്തു" പൊള്ളയായ നീണ്ട ഒരു കഴല് 
ഉഞ്ജെ. ഇതിനു കേസരനാളം എന്നാണു” പറയുന്നതു”. 

ഇതിനു ചുറവം അഗ്രഭാഗത്തു ചെരിയ ഗോളങ്ങളോടു. 
കൂടിയ മുദൃവായ നാരുകളും കാണാം. ഇവയില് കാരോ 
നാരിനും കേസരതന്തുധെന്നും അഗ്രത്തുള്ള ഗോളത്തിനു 

കേസരഗോളമെന്നും കേസരങ്ങഠംക്കെല്ലാററിനും ക്രൂടി 

കേസരകുലമെന്നും പേര പറയുന്നു. കേസരഗോളത്തില് 
പ താത. ലം പയം ഘി 

മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള പൊടികഠം നിറഞ്ഞിരിക്കും. 

അവയ്യു ' പരാഗരേരേക്കഠം എന്നാണു പറയുന്നതു”. 

അണ്ഡകോശം (വട) ചിലാന്തിപ്പുവില് വുഷ്ഡ 

കോശത്തിന്െറ ഏകദേശം അടിയിലായി! ഒന്നുമുറിച്ചു 

നോക്കിയാല് അണ്ഡകോശം പല അറകളായി തിരിച്ച 

ട്ടണ്ടെന്നു കാണാം. ഓരോ അറയിലും അണ്ഡങ്ങാം പല 

പിധത്തില് ഘടി പ്പി; ചിരി ക്കുന്നു. അണ്ഡാകാശത്തിന്െറ 

മഭ്ധ്യത്തില് നിന്നും കമ്പിപോലെനീന്നു മേല്ലോട്ട പോകുന്ന 

ഭാഗത്തിനു കീലം എന്നു പറയുന്നു. ഇതു” കേസര 

നാളത്തിനാല് ച്ചൊത' യപ്പെട്ടിര്ക്കുന്നു. കീമ 
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ത്തിന്െറ മുകളില് അററത്തു നിരപ്പില്ലാതെ പ്രത്യേകം 

പ്രത്യ്യേകുമായി അഞ്ചുഭാഗങ്ങം കാണുന്നു. ഇതിനു 

കില ഗ്രാ എന്നാണു് പേരു”. കീലം, കീലാഗ്രം. അംന്ധ്ധാ 

ശയം ഇവയ്യതെല്ലാററിനും ക്രടിയാണു അണ്ഡകോശമെന്നു 

പറയുന്നതു”. കീലാഗ്രത്തില് നിന്നം കീലം വഴിയാണു” 

അണ്ഡാശയത്തിലേക്കു ബിജാണുക്കഠം കടക്കുന്നതു. 

അണ്ഡാശയത്തില് ബീജാണുക്കഠം വന്നലേന്നെങ്കിലേ. 

അണ്ഡങ്ങറം വിത്തുകളായി മാവകയുള്ള. 

കേസരകലവും അണ്ഡകോശവും പുഷ്ടത്തീന്െറ 

പ്രധാന ദാഗങ്ങളാണ്ു.. മറവ ഭാഗങ്ങളെ ല്ലാം ഇവയെ 

സൂക്ഷിക്കു ന തിനു വേണ്ടിയുള്ള വയാകുനം. കേസരഗോള. 
ങ്ങളിലുള്ള ബജാംശങ്ങറം പാകമാകുമ്പോഠം ബീജകോശ 

ങ്ങറഠം വിടന ബീജാം ശങ്ങഗം വെളിയില് വരുന്നു. 
പൃമ്പൊടിയാണു* ബീജാണുവാഹികളാകന്നതു”. ഈ 
പൂമ്പൊടി കീലാഗ്രത്തിലെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനു 
പ്രകൃതിയില് പല മാഗ്ലങ്ങളുമുണ്ട്. 

വെണ്ട, വഴുതിന, ചീലാന്തി മുതലായ ചെടികളുടെ. 
വൃക്കഠം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് അവയിലെല്ലാം 
പൃഞെട്ടു' പൃുഷ്ണുകോശം കേസരകലം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളു 
ണ്ടെങ്കിലും ഇവയിലുള്ള ഉപവിഭാഗങ്ങഠംക്കു തമ്മില് 
തആമൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും ഘടനയിലും വലിയ 
വൃത്യാസങ്ങളു ണ്ടെന്നു കാണാന് കഴിയും. വെണ്ട, വഴുതിന. 
ചെമ്പരുത്തി, മത്ത, പാവല് മുതലായ ചെടികളില് 
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പൃഞെെട്ടു” ഒററയായും, മാവു, പറങ്കമാവു', തെങ്ങു, 
പന, എന്നിപയില് അതു് അനേകം ശാഖകളോട 
കൂടിയും കാണപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു പൃഞെെട്ടില് 
അനേകം പൃക്കളണ്ടാകുമ്പോറം അതിനെ പുഷ്ണുമഞ്ജുരി 
(ബിനാ) എന്നു പറയുന്നു. 

പുഷപകോശം സാധാരണ രന്ടുമുതല് അതഞ്ു 
വരെ ഇതളുകളുള്ള തായി കാണപ്പെടുന്നു. വഴുതിന, 
തുമ്മം, പയവ് ഇപ്യില് ഇതളുകളുടെ അടിഭാഗം 
യോജിച്ചു കരു കുഴല് പോലെയിരിക്കുന്നു. ചിലാന്ത്പ്പൂ 

പില് ഇതു് ഒരു ച്ചെറിയ കിള്റുത്തിന്െറ ആശമൃതിയില് 

കാണപ്പെടുന്നു. താമര, ആമ്ഖല് എന്നിലയൊഴിപ്പള്ള, 
മിക്ക പുഷപങ്ങളിലും ഇതളുകഠം പച്ചനിറത്തിലാ 
ബിരിക്കുന്നതു. . 

പുഷ പദളങ്ങറം പ ത്ൃകൃതിയിലും വണ്ണത്തിലും 

വൃയൃത്വയാസമുളള.വയായി കാണാം. ചെമ്പരുത്തി, പയവ, 
ചീലാന്തി മുതലായ പുഷ”പങ്ങളില് അഞ്ചുദഉങ്ങറഥം 
പ്രത്യേകമായും വഴുതിന, എരുക്കു തുടങ്ങിയവയില് ഇപ 
അല്പം യോജിപ്പുമിരിക്കുന്നു. ഏതു, തൊറീ ഇവയുടെ 

പുഷപങ്ങളിയ ദളങ്ങറം യോജിച്ചു കഴല്പോകല കാണ 
പ്പെടുന്നു. തെങ്ങു, കമുക് നെല്ല” മുതലായവയുടെ 

പുഷ'പദമുങ്ങഠംക്കു പറയത്തക്ക ഖണ്ണമില്ല. ഇചയില് 

പുഷ് പകോശവും പൂഷ്പദളങ്ങളും തമ്മില് തിരിച്ചറി 
യാ൯ വിഷമമാണ്ട്. 
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ു പുഷ൦പത്തിലുള്ള കേസരമാണല്ലോ ബീജാംശത്തെ 

പ വദ്ിക്കുന്നതു:. അവയും പല തരത്തില് കാണപ്പെടുന്നു. 

' പയവ, വഴുതിന, ചീലാന്തി ഇവയുടെ, പൃക്കഠം പരി 

 മോധിച്ചാല് കേസരങ്ങളുടെ ഘടനാവ്യയത്യാസം മനസ്സി 

ലാക്കാവുന്നതാണ്ട . പാക്കു :- 

ചിലാന്തിപ്പുവിലെ അണ്ഡകോശം പരിശോധിച്ചു 

പ്പ്യോഠം ഓരോ അറയിലും അണ്ഡങ്ങറം പലപചിധത്തില് 

ഘടിപ്പിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഇവ വളന്നാണ 

പിത്തുകളണ്ടാകുന്നതു്* ഈ അറകഠം പല സസ്യങ്ങ 
ളിലും കന്നോ അതിലധികമോ ഉണ്ടായിരിക്കും. പയ 

ററിന്പുൂവില് കരറയ്ും, പനമ്പൃവില് മുന്നറയും ലി? 

ത്തിപ്പൂവില് അഞ്ചറയ്ും ഉണ്ടു”. 

മിക്ക പൃക്കളിലും കിലത്തിന്െറ നീളവും വ്യത്യാസ 

പ്പെട്ടുകാണുന്ുണ്ടു'. തെങ്ങു, കമുക്, ഇവയുടെ വൃക്ക 
ളില് കീലം കാണ്മാനേയില്ല. കീലാഗ്രം അണ്ഡാശയ 
ത്തിന്െറ അഗ്രത്തോട്ട” ഒട്ടിയിരിക്കുന്നു, 

ഒരു പുഷ്പത്തിനെറ കേസരകുല ത്തിനു 
ത്ൃണ്ഭാഗമെന്നും, അണ്ഡഭകോശത്തിന പെണ്ദാഗ 
ന്നും പറയുന്നു. ഈ രണ്ടുഭാഗങ്ങളും ഒരു പൂവില് തന്നെ 
മിക്കവാറം പുഷ"പങ്ങളിള് കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാല് 
മ 

2, ത്ത, പാവല്, പനുവഗ്ുത്തിലുക്ള വ്ൃക്ഷങ്ങറം എന്നിപ 
യില് ഈ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളു- ഒരു ചെടിയിലുക് പ്രത്യകം 
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പൃക്കളില് കണ്ടുവരുന്നു. ഓമ, ജാതി ഇവയില് ആണ് 
പൃക്കളം പെ൯പൃക്കളും പ്രത്യേകം വൃക്ഷങ്ങളിലാണു'* 
കാണപ്പെടുന്നതു* അതിനാല് ഈ രണ്ടിനം വൃക്ഷങ്ങളും 
ശരിയായി കായ്യൃണമെങ്കില് ആണ്പ്ൃവും പെണ്പുവും 
മുളള. വൃക്ഷങ്ങറം ഒരു തോട്ടത്തില് അടുത്തടുത്തു നട്ട 
വളത്തേണ്ടതാണു്”. 

ചോദ്യയങ്ങറം 

(1) ഒരു മാതൃകാപുഷ”പത്തിന്െറ പ്രധാന ഭാഗ 

ങ്ങളേതെല്ലാം? അവയില് മാരോന്നിനേറയും 

പ്രവൃത്തികഠം ഏവ? 

(8) വിത്തിന്െറ ഉല്പാദനത്തിന്” അവ ഓരോന്നും 

എങ്ങനെ ഉപകരിക്കുന്നു. 

പ്രായോഗികാദ്യസ ന 

ഒരു മാതൃകാപുഷ്പം ഷിലാന്തിപ്പൂവ്) കൊണ്ടു: 

പന്നു അതിന്െറ ഭാഗങ്ങറം കട്ടികളെകാണിച്ചു കെട്ട് 

ക്കുക. മത്ത, കുമ്പളം, ഓമ. ഇവയുടെ ആണ്പുക്കു 

മേയും പെണ്പൂക്കളേയും പ്രത്യേകം കാണിച്ചു കൊടു 

൧൭ണെ. പുഷ്ഠമഞ്ജുരിയും പവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും 

മനസ്സ ലാക്കി ക്കൊടുടക്കണം. ശ് 

ലു നി 



പാഠം റ് 

പരാഗണവും ഉല്പാദനവും 

(20113൩ 00 1") 

പരാഗ ണുവില് അടതങ്ങ യിരിക്കുന്ന ബിജം അണ്ഡ 

കോശത്തിലുള്ള. അണ്ഡങ്ങളുമായി യോജിച്ചാണു വിത്തു 

കഠം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും; അതിനു പരാഗരേണു കീലാഗ്ര 

ത്തില് എത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നും മുകളില് പ്രസ്താ 

വിച്ചിട്ടണ്ട്. വരാഗരേണു കീലാഗ്രത്തില് ചീണുകഴി 

ഞ്ഞോൽല് അതില് ഒരു ചെറിയ മുള കത്ഭവിക്കുകയും, 

മുക നിണ്ടു” ഒരു കഴല്പോലെ കീലത്തിന കള രഃക്രൂടി 

ഇറങ്ങി അണ്ഡകോശത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പരാഗ 

നാളത്തില്ക്രടി . അണ്ഡകോശത്തിചെത്തുന്ന പരാഗ 

രേണചിലെ ബീജസാരം അണ്ഡവുമായി യോജിക്കുന്നു. 

കേസരഗോളങ്ങളിലുള്ള പരാഗരേണെക്കാം കീലാഗ്രത്തിലെ 

ത്തിക്കുന്നതിനു പരാഗണം എന്നും അതിനു ശേഷം 

അണ്ധകോശ ത്തില് വിത്തുകളല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ര്രിയകഠം 

ക്കെല്ലാററിനും ക്രടി ഉല്യാദനം എന്നും പറയുന്നു. 

സസ്വൃങ്ങഠംക്ഒ സ്വയം ചലനശ തിയിച്ചാത്തതു 

കൊണ്ടു പരാഗത്നം സാധിക്കുന്നതിനു പല ബാ 

ശക്തികളേയും ആശ്രയി ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാറ , ജലം, 
പ്രാണികഠം മുതലായച പമാഗണത്തെ സഘായിക്കു 

ഴാ 
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മികവൊവം ചെറിയവയും തആകാരദംഗിയോ ആകര്ഷക 
ത്വമോ ജഇല്ലത്തേവയുമാകുന്നു. മററ പുഷ് പങ്ങളെ 

ല ൽ, 

കാറവമൂലം പരാഗണം സാധിക്കുന്ന പൂഷ"പങ്ങം ്
ി 

അഭപക്ഷിച്ചു” ഇവയില് പരാഗരേണുക്കറം ധാരോള ര് 

മുണ്ടായിരിക്കും. നെല്ച്ചെടിയുടെ പൂവു” ഇതിനു” ഉദാ 

ഹരണമാണ. ഇത്തരം ഖവിനെറ കീലാഗ്രം തുവലു 
പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. കാഠവമുഖം പ്വറനന്നു വരുന്ന 

മുദവും ലഘവൃമായ പരാഗരേരുക്കളെ തടഞ്ഞു നിവത്തു 

നനതിനാണു പം: ഇപ്രകാരമിരിക്കുന്നതു”. ഇങ്ങനെ 

പരാഗണം നടത്തുന്ന ചെടികംംക്ക് വളരെ പരാ 

ധരേണു൧റെം നം പപ്പെടുത്തേണ്ടതായിവരുന്നു. ഈ നഷ്ടം 

പരിഫരിക്കുന്നതിന്” ആവ ആവശ്യത്തില് കവി 

പരാഗരേണുക്കഠം ല്ലുടിപ്പികകുനനു. 

ജലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില സസ്വയജറം പരാഗണം 

നടത്തുന്നതു ജലം മുലമാണു'. കേസരഗഥോളതങ്ങറം പാക 

മാകുമ്പോഠം അവ പൊട്ടകയും പരാഗരേരെക്കാം 

പ്റള്തു നതവന്നു ചെമ്ള ഞില് പൊങ്ങിയലഞ്ഞു കീലാഗ്ര 

ത്തിലെത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. 

പ്രാണി കഠം മുലം പരാഗണം സാധിക്കുന്ന പുഷ്പ 

ങ്ങറാക്കു പല പവിീശേഷങ്ങളമുണ്ടു . അവയുടെ ദള 

ങ്ങളും മറവഭാഗങ്ങളും ത്തൃകര്ഷ്കമായ പണ്ണങ്ങളോടും 

സയരഭ്യത്തോടും ക്രടിയിരിക്കുന്നു. ചിലവയില് മള 

ങ്ങളുടെ . ഉള്ളിലായി മധുവും സുക്ഷിച്ചിരിക്കും. കാറ 

മുലം പരാഗണം സാധിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങളെ അപ്പ 
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; ക്ഷഃ ച് ഇവയയ, പരാഗരേരെക്കഠം കുറവായിരിക്കും. 

കീടങ്ങളുടെ ശരീരത്തില് പറാിപ്പിടിക്കുന്നത നുള്ള 

പശയും ഇത്ത 0൧ രേണുക്കഠംക്കുണ്ടു. ചിലതരം ശലദ 

അ്അളെ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുളക, അവയവങ്ങളും 

ചില പൃക്കളില് കാണപ്പെടുന്നു. നീണ്ട തൂമ്പിക്കയയുള്ള 

ശലദങ്ങറംക്കുമാത്രം തേന് കടിക്കത്ത ക്കതുപോലചെ ദള 

അറം ചേന്ന കുഴല്പോലെയിരിക്കുന്ന പുഷ”പങ്ങളുമുണ്ടു', 
പൃഷപങ്ങളില് തേന് നുകരുന്നതീന് ഹ്റ്ത്തുന്ന 

തേനീച്ച, എവമ്പും മുതലായ പ്രാണികറം അവയുടെ 

ശരീരത്തില് പററിപ്പിടിക്കുന്ന പരാഗരേരുക്കറം വഫിച്ചു 

കൊണ്ടെ പുഷ"പങ്ങംതോവം എഎത്തുന്നതിനാര? കീലാ 

ഗ്രങ്ങഠം ഇവയുടെ ശരീരത്തില് തട്ടുന്വോറം ഇവ അറി 

യാതെതന്നെ പരാഗരേണുക്കം കീലാഗ്രങ്ങളിഷ നീക്ഷേ 

പിക്കപ്പെടുന്നു. 

പരാഗസ്വീകരണത്തിനു കീലാഗ്രം പാകമാകു 

ബ്ചോറം അതില് മധുറമുള്ള ഒരു  ദ്രാവകമുണ്ടാകുന്നു. 
പരാഗണസമയത്തു പരാഗരേണഴെം ഈ ദ്രാവകത്ത് 
ന്മേലാണു പററ്പ്പിടിപ്പു ൮൭ ന്ന അണ്ഡാം യത്തില് 

ചെന്നു ' ഉല്പാദനം സാധിക്കുന്നതു”. ഒരു കീലാഗ്രത്തില് 
ചെന്നപറവന്ന പരാഗരേണു അതേ പുഷ്യത്തില് തന്നെ 
ഉണ്ടായതോ, ൭ ചെടിയിലെ വേറൊത പുഷ്യത്തില് 
നീന്നു വന്നു ചേന്നതോ അതേ ഇനത്തില് വ്വൃയട്ട വേറൊരു 

ചെടിയിലെ” പൃഷ'പത്തില് നിന്നു വന്നുപററിയതോ 
ത്തകും, ഇതിലാല്യം പറഞ്ഞതിസ് സ്വപരാഗണ 
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മെന്നും (8814 00111032) പഫിനീടുപറഞ്ഞവ രണ്ടിനും 
പരപരാഗണുമെന്നും (1035 വി1നദ്ലഠന) പറയുന്നു. 
പരപരാഗണത്തില് നിന്നുമു ണ്ടാകുന്ന വിത്തുകഠംക്കാണു" 
ഗുണവും ശക്തിയും ക്രട്ടമല് കാനുന്നതു”. അതിനാല് 
സ്വചരാഗന്നത്തെ തടയുന്നതിനു പുകൃതിതന്നെ വല 
മാഗ്ഗങ്ങളും കരുതിയിട്ടുണ്ട്. 

ഒന്നാമതായി അണ്ഡാകാശവും കേസരഗോളവും 
ഒരേ പുഷ് പത്തിലുണ്ടാകാതിരിക്കുക. അതായതു” ആണ് 

പെണ് പൃഷ'പങ്ങറം വേര്തിരിച്ചുണ്ടാകുക. മത്ത 

കുമ്പളം, പാവല്, പടവലം, കരിമ്പന, ജാതി, ഓമ ഇവ 

യില് ഇത്തരം പൃക്കഠം കാണാവുന്നതാണു്”. ചിലപ്പോഠം 
പുല്പീംഗഭാഗ ഉം സ്ര്രീലിംഗഭാഗവും ഒരേപൃയ ഷ്ലൃത്ത ല് 

തന്നെയുണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവ ഭിന്നകാലങ്ങളില് വിക 

സിക്കുന്നു. ചില പുഷ്പങ്ങളില് കേസരഗോളങ്ങറം 

പൊട്ടി പരാഗരേണുക്കുഠം പുറത്തുവ മന്നതിനു മുമ്പ്യം മറ 

ചില പുഷ്പങ്ങളില് ആ കാലത്തിനുശേഷവും ആണു് 

കീലാഗ്രം പരാഗണത്തിനു പാകമാകുന്നതു”. മറവ ചില 

തീല് കീചാഗ്രം കേസര ദഗാലത്തേ.ഓഠം വളരെ ഉയന്നര 

നില്ലുന്നു. 

ഇതില് നിന്നെല്ലാം പരപരാഗണമാണു പ്രകൃതി 

ഗതമെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. പരപരാഗണം സാധിക്കുന്ന 

തിനുമള എല്ലാ മാഗ്ലങ്ങളും തടഞ്ഞാല് മാത്രമേ ചെടി 

കഠം സ്വപരാഗണത്തിന് അനുവദിക്കുകയുള്ളു. 
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സസ്വൃശാസ്ര്രുജ്ഞന്മാര പരാഗണം മുലം സസ്ൃങ്ങ 

ളില് നടക്കുന്ന ഉല്ലാദനശക്തി'യുടെ രഹസ്യം ഗ്രഹിച്ചു 

തൃതനമായ വിത്തുകളെ ഉല്ലാഭിപ്പിച്ചു സസ്യലോകത്തെ 

അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പകാരം സസ്യ 

ശാസ്രപരിശീലനംകൊണ്ടു കൃഷിക്കു പല ഗുണങ്ങളും 
സിദ്ധിക്കുന്നു: 

4 ലാദ്യങ്ങറം 

(1) പരാഗണമെന്നാല്. എന്ത്? അതു” എത്ര 
വിധം ഉണ്ടു്? 

(8) പരാഗണത്തിനു സഹായകമാകുന്ന സാഹ 

ചയ്യങ്ങളേവര്? 

(8) പരപരാഗഞണത്തിനുള്ള വൈശിഷ്ട്യം എന്തു? 
സ്വപരാഗണം നടക്കാതിരിക്കാന് പ്രകൃതി കരുതു 
ന്നുണ്ടെന്നു്” ഉദാഹരണ സഫ്ഥിതം പ്രസ്താവിക്കുക. 

പ്രായോഗികാഭയസനം 
വാം 

തോട്ടത്തില് കുട്ടികളെ രാവിലെ കൊണ്ടു പോയി 
പുഷ” പങ്ങളില് നിന്നും തേനിച്ചകഠം, വണ്ടുകഠം, ചിത്ര 

ശലഭങ്ങറം മുതലായവ തേന് കടിക്കുന്നതും പുഖ്ലൊടി 
ശേഖരി പ്പുകൊണ്ടുപോകമ്പോറം മറവു പൃഷ'പങ്ങളില് 
അതു” എത്തിക്കുന്നതും കാണിച്ച കൊടുക്കണം. പര 
പരാഗണത്തെ പ്രകൃതി അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെന്നുമ്ള തിസ 



റ്റ് 

ദൃഷ്ടാന്തമായി പില പഷ പങ്ങറം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടുവന്൯ ം 

അവയുടെ ഘടന അവരെ മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണ 
മായി ഒരു വേരന്ചെടിയുടെ പൂവു” പ്കസിക്കുന്ന 

സ്മയം കേസരങ്ങറം നിവന്നം കിലം വളഞ്ഞുതാഴ്ന്നും 

ഇരിക്കും. വാടമ്ധോഠം കേസരക്ഷഠം വളഞ്ഞു താഴ്ന്നും 
കിലം നിവന്നാ ഇരിക്കും. 

പഠഠം $ 

വിത്തുകളും അവയുടെ വിതരണവ്യം 

പുഷ”പങ്ങള തര പരാഗണ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന 

ഇ ല്യാഭനം കൊണ്ടു? അണ്ഡകോശം പൃഷ്ണിപ്പെടട ഫല 

മായും അണ്ഡാങ്ങം വിത്തുകളായും തീരുന്നു. പരാഗണം 

നന്തരം മക്ക പുഷ'പങ്ങളിലും വൃതി (ടീ) ഒള 

പുടം (ഠവല) കേസരം ( ്ര്മദന) ഇവ കൊഴിഞ്ഞു 

പോകുന്നു. എന്നാല് എല്ലാത്തരം പൃക്കളില് നീന്നും 

പുഷപകോശം മുതലായ ഭാഗങ്ങറം കൊഴിഞ്ഞുപോക 

ന്നില്ല. വഴുതിനങ്ങ, പപ്പമുളകു  ചയില് കാണുന്ന 

പച്ചനിറത്തോടുക്രടിയ ഭാഗങ്ങം ഇങ്ങനെ കൊഴിയാതെ 

നില്ല്ന്ന പുഷ”പകോശങ്ങളാങരെ. അതുപോലെ നാളി 

കേരം, അടയ്യ,ാ മുതലായവയില് കാണുന്ന മോടുകറഠം 
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പുഷ പാ്കികറം പൃഷ്സിപ്പെട്ടവയാണു്. നെന്മണിയിലെ 

. ഉമിയും വീണുപോകാതെ ശേഷിച്ച പുഷ പ്പോങ്കിയാണു”. 

 പറങ്കിമാവിന്െറ ഫലത്തിനോടു (അണ്ടി"ചേന്ന മാംസള 

മായികാണെന്നതൃം സാധാരണയായി പറങ്കിമാ൯്ഴം എന്നു 

വിളിച്ചുചരുന്നതുമായ ഭാഗം പൃഞ്ഞെട്ടു് പുഷ്ടിപ്പെട്ട് 

ഉ ണ്ടായതാണു . 

തആലിന്പഴം, ആത്തിപ്പഴം ഇവപയിചെ മാംസള 

പടം 14 

പറങ്കിപ്പഴം 

പഴം (പുന്തണ്ടു”) 

ഫലം (അണ്ടി 

ങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളും പൂഞെട്ട  പുഷ്ഠിപ്പെട്ടണ്ടായവയാ: 
കുന്ന, ഈ വളര്ച്ച പരാഗണം മുലം അണ്ഡകോശത്തില് 
ഉ പ്ലാദനമുണ്ടായപ്പോഠം അതിന്െറ ശക്തി പുന്തഞണ്ടി 
ലോട്ടു വ്യാപിച്ചതുമുലമുണ്ടായതാണു”. മാഡ്വഴത്തില് 
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മാംസമ മായി കാണുന്നഭാഗം അണ്ഡകോശം പുഷ്ടി പ്പെട്ട 
ഉ ണ്ടായതാകുന്നു. മാങ്ങയുടെ വിത്തു" അതിന്െറ 
അണ്ടിക്കെത്തു പായ തൊലികൊണ്ടു മുടിയിരി ക്കുന്ന 
പരിപ്പുകളോടുക്രടിയ ഭാഗമാണു". വാഴ, വഴുതിന,വെള്ളരി 
മുതലായച്ചയുടെ ഫലങ്ങളം ക 

അവയ്യം ളില് കട്ടിയുള്ള. തോടു കാണുന്നില്ല. പല വര 

കളിലായി ആഅഭികഠം അടുക്കിയിരിക്കുന്നു. നാളികേര 
ത്തിനെ ഘടനയും ഇത്ദനെയാണെങ്കിലും മാംസളമായ 
ഭാഗത്തിനു പകരം ചകരിയാണു കാണുന്നതു”. അണ്ഡ 
കോശം മുഴുവനുമോ അതിന്െറ ' ഏതാനും ഭാഗമോ 
പുഷ്ിപ്പെട്ട് മാംസള മായിത്തീരുമ്പോഠം അത്തരം 
കായ്ക്കുളെ പഴങ്ങഠം ഫുന്നു വിളിക്കുന്നു. 

കായ്ക്രറം പാ കമകേന്വോറം പൊട്ടുന്ന ചയും പൊട്ടാ 

ത്തവയുകുണ്ടു”. പയ; മുത'ര, മുതലായച ഉണങ്ങുമ്പോറം 

പൊട്ടി അകത്തു. അരികറം തെറിച്ചു വിഴും. നെല്ല്, 

ചോളം മുതലായവയുടെ ഇനത്തില് പെട്ട കിലെ 

കായ കറം ചെറതും ഒററയരിമാത്രമുള്ള വയും പൊട്ട 

ത്തെറിക്കുത്തേവയുമകകുന്നു. 

ആത്തച്ചക്ക പല അണ്ഡകോശങ്ങഠം ഒന്നിനോ 

കടാന്നു ചേന” ഉണ്ടാകുന്നതാണ്ട്. ചക്ക, ഞആത്തില 

പ്പഴം ഇവയില് കാണുന്ന ചുളയും ചകിണിയും ഓരോ 

പവി നീന്നു തന്നെ യുണ്ടാകുന്നവയാകുന്നു. ചക്കയില് 

കാനെന്ന ക്രഞ്ഞുപൃക്കളെ പഹിക്കുന്നതു പുന്തണ്ടാണ്ട്. 
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റ ഇത്തരം ഫലങ്ങറം 9 സക്ംരഫലങ്ങറം എന്നു പറ 

യമന്നു. ആലു, അത്തി അവയിലെ പഴങ്ങഠം പൃന്തന്ടു 

കഴിഞ്ഞു" ഒരു പാത്രം പോലെയാകുന്നതിനാല് ഉണ്ടാ 

യ 
കുന്ന ചയാണു്. ഓരോ പുവില്ന്ന്നുമുണ്ടാകുന്ന അ 

യാണു? രേവ മില് അടക്കിവപ്പിരിക്കുന്നതു 

തല് ത്തുകളുടെ വിതരണം 

ഒരു ചെടിയിചുണ്ടാകന്ന വിത്തുകളെല്ലാം പാക 

മായി ചെടിയുടെ ചുറ൨ം വീണു” അവിടെത്തന്നെ 

കിളിക്കുന്നതായാല് അവയ്യം വേണ്ടപോലെ ത്തഘഥാര 

സാധനങ്ങളോ സൂ്ലുപ്രകാശമോ വായുവോ കിട്ടാന് 

പ്രയാസമാകും. തായച്ചെട ടിക്കും ഇതുകൊണ്ടു ദോഷം 

സംഭവിക്കും. അതിനാരു തായീച്ചെടി ന വില ല്ല്ലന്ന സ്ഥലത്തു 

നിന്നും അകലെയായി  വിത്തുകാം പിഴേണ്ടതു” 
അവയുടെ ജീച്ചിത ത്തിന് അത്ാവശ്യമാകുന്നു. പിത്തു 

കളഭെ വിതരണത്തിനു പ്രമുതിതന്നെ ചില ഉപായ 

ങ്ങം കരമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട”. അവയില് പ്രധാനമായ 

വയെ അടിയില് കുറിക്കുന്നു. 

1. കാറവമുലം. 

കാറവമൂലം വിത്തുകളുടെ പിതരണം സാധിക്കുന്ന 
കായ്ക്കഠംക്കു ഭാരം കുറഞ്ഞിരിക്കും. കാറ൨൮ പിടി.ത്തെക്ക' 

വലിപ്പുമേോം അതിനുതകന്ന മറ൨സൌകയുമോ കാണും. 



ട്രി 

അത്തരം കായ്ക്കളള്ള വൃക്ഷത്തിന്” ഉയരമുണ്ടായിരിക്കും- 
ഇലവിന്പഞ്ഞി;, പരുത്തിപ്പഞ്ഞി, അപ്പൂപ്പന്താടി, 
ഏഴിലംപാലയ്യാ, ആഴാന്തയ്യയ  എന്നിച കാറവമുലം 
വിതരണം നടത്തുന്നതിനു" ഉപയുക്തങ്ങളായ .വിത്തുകളം 
കുന്നു. 

ള. പൊട്ടിത്തെറിക്കല് മലംം 

റബ്ബ൪, വെണ്ട, പയ, മഞ്ചാടി മുതലായവ 

യുടെ ഫലങ്ങറം വിളത്തതിനുശേഷം വെയില് കൊള്ളു. 

സ്വോറം പൊട്ടി വിത്തുകം തരിച്ചു രൂ൭രെ പീഴുന്നതായി 

കാണാം. 

8. ജന്തുക്റെമൂലം. 

ജന്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടുക്ൂടിയും സസ്ൃങ്ങറം. 

വിത്തുകളെ വിത്രരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടു . ഭക്ഷിക്കു നതി 

കൊള്ളാവുന്ന ഭാഗങ്ങളോടുക്രട യ മാങ്ങ, ചക്ക, പേരയ്യ്യാ, 

മുന്തിരിങ്ങ മുതലായ ഫലങ്ങളെ ജന്തക്കം എങ്ങനെ 

യെല്ലാം വിതരണം ചെയ്ുന്നുവെന്നു നമുക്കു" അറിയാം. 

ഇതിനു പുറമേ ചില കാട്ടചെടികളുടെയും പുല്ലകളു 

ടെയും കായ്യുകളിരല് മുള്ളകളോ കൊളുത്തുകളോ ഉണ്ടാ 

കുന്നു. ഞെരിത്തില്, പ്രയം ഇവ ഉഭാഫര ണങ്ങ 
കാണു”. അടുത്തുക്രടെ പോകുന്നവരുടെ ദേഹത്തും 

വസ്ത്രാദികളിലും അവ പററീപ്പിടിച്ചിരുന്നു തായ'ച്ചെടി 

യില്നിന്നും ദൂരെച്ചെന്നുചേരുന്നു. ഇത്തിളിന്െറ വിത്തിനു. 
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പുറത്തു” ഒരു തരം പശയുണ്ടു് . അതു ഭക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷി 

കളടെ കാലിലോ ചുണ്ടിലോ “ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കയും 

ലം അവമുലം മററ വൃക്ഷക്കൊന്പുകളില് എത്തിക്കുകയും 

പ ചെയ്യുന്നു. പച്ചമുളകിനെറ കായ കഠം പഴുക്കുമ്വോഠം 

പക്ഷികഠംക്ക്” . ആഫാരമായിത്തിരുകയും പിത്തുകഠം 

ദഫിക്കാതെ അവയുടെ കാഷ്ടങ്ങഠം വീഴുന്ന സ്ഥലത്തു 

കിടന്നു മുളയ്യംകയും ചെയ്യുന്നു. 

4. ജലം മുലം. 

കായല്. കടല് മുതലായ ജലാശയങ്ങളുടെ തിര 

ങ്ങളില് വള മന്ന സസ്യങ്ങളുടെ പിത്തുകളം ജലത്തില് 

തന്നെ വളരുന്ന സസ്ൃങ്ങളുടെ വിത്തുകളും വെള്ളത്തില് 
പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയും ഒഴുക്കില്പ്പെട്ടോ അലയ 

ഭിച്ചോ അധികദൂരം കേടു കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കുകയും പല 

ദിക്കുകളിലായി ചെന്നടിഞ്ഞു മുളയ്്ുകയും ചെട്ുന്നു. 

നാളികേരം, ഒതളം, റബ്ബര്, പുന്ന മുതലായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ 

വിത്തുകളും ആമ്ഖല്, താമര മുതലായ ജലസസ്ൃങ്ങളും 

ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങമാകുന്നു. 

ചോദ്മയതങ്ങറം 

(൯. സസ്യങ്ങളില് ഫലങ്ങളണ്ടാകുന്നതെങ്ങിനെ? 
(൫) പിത്തുകളുടെ വിതരണം ക്തേതെല്ലാം പ്രുകാര 
.ര്തില് നടുന്നു? 
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(8 ) ഫലങ്ങാം എത്ര പിധമുണ്ടെന്നു" ഉദഫോേരണ 
സഫീതം വിവരിക്കുക. 

 പ്രായോഗികാ മൂസനം 

ഫലങ്ങളും വിത്തുകളും തമ്മിലുള്ള വ്ൃത്യാസം മാതൃക 

കഠം കാണിച്ച മനുസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. അത്യ, 

താക്കളെക്കൊണ്ടു പലതരത്തിലുള്ള. ഫലങ്ങളും വിത്തു. 

കളും ശേഖര പിച്ചു” അവയുടെ ഘേടനാവ്ൃൃത്യയാസങ്ങറം 

പറഞ്ഞുകൊട ക്കണം. 

പാഠം 0 

സസ്യഠന്നവ്ം അതിന്െറ ഉ ലത്തിയും 

വ്എല്ലാ പ്രാണിക ളു ശരിീരപോഷഞത്ത നു 

ത്ത ട്ഥാരം കഴിക്കുന്നു. മാംസം, മുട്ടം പയവവഗ്ഗങ്ങറം, 

അരി, ശക്കര, പഞ്ചസാര, നെയ്യു, എണ്ണ മുതലായ 

പദാത്ഥങ്ങളാണങല്പോ നാം ആഹാരമായി കഴിക്കുന്നതു. 

ഇവയെ ജൈവപദാത്ഥങ്ങറം (റഠദബിഠ നദ॥/ണ) എന്നു 

പിടിക്കുന്നു. പല ഭൂതധാതുക്കഠം ചേന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള. 
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സയയമതപപഭാത്ഥങ്ങളുന്ടെ' അവ. (ലോകത്തു കള സകല 

വസ്ത്രക്കളേയും ശാസ്രരജ്ഞന്മാ൪ പരിശോധി വ്വ നോക്ക 

യിട്ടുണ്ട്. അവയെ മുലകങ്ങളെന്നും (1൮6൩9൧18) സംയുക്ത 

വസ്ത്രം (ാഠ്ബാഠ്നഥ്ട) എന്നും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പിരിക്കാന്പാടില്ലാത്ത പസ്തൂക്കമാണുമുലകങ്ങംം. ഒന്നിരു 

ക്രടുതല് മുലകങ്ങാംചേന്നതാണു സംയുക്തവസ്തര. ഇതേ 

 വരെഏകദേശം തൊണ്ണ റ വമുലകങ്ങറം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടി 
ി ട്ടണ്ടു'. ചെയു, ഇരുമ്പു, വെള്ളി, സ്പണ്ണം, കര 

(ഇംഗാലം) ഇവയെല്ലാം മാരോ മുലകങ്ങളാണ്ട്. ഇ വ്വയെ 

നമുക്കു പ്രത്യക്ഷത്തില് കാണാ൯ കഴിയും. എന്നാല് 

നമു 8൭ ദൃഷ്ലിഗോചരമല്ലാത്തവയും അത്തരിക്ഷത്തില് 

; സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവയുമായ മുലകങ്ങളുമുണ്ടു . ആദ്ലിജന്. 

ഗ്ന) ഫൈഡ്രജന് (നാമി ക്സോറി൯ 

((ഥീഗങനട) പാക്യജനകം (14മനാഠൂണ) ഈ വാതക. 

ങ്ങളും ഈ ഈത്തില്യഠംപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയില് അധ് കം 
സാധനങ്ങളും സംയുക്തപടാത്ഥ്ളായിട്ടം ണ്ട കാണ 
പ്പെടന്നതു 

ഒരു ചെടിഷില് ഏതെല്ലാം മുലകങ്ങഥം അടങ്ങി 
യിടു മണ്ടന്നു പരിശോധനകൊണ്ടു . വെടിപ്പെടു ത്താന് 

പ്ര ൭൭ ചെടിയെ പിഴുതെടുത്തു സമൂലം കഷണ. 
ങ്ങളായി മുറിച്ചു തുക്കിനോക്കി ഭാര നിണ്ണയിക്കുക. 

അതിനെ ഭചയില്ില് മുന്നുനാലുദിവസം ഇട്ട വീണ്ടും 
ക്ക: കാണുക. അപ്പ്യോഠം തൂക്കത്തില് വളരെ കുറവ 
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കാണാ൯ കഴിയും. ത്തൃവിയായി ന്പ്പെട്ടുോയ 

വെള്ളത്തിന്െറ തൂക്മൊണു കുറവായി രണ്ടാമതു കണ്ടതു്: 

സസ്യത്തില് ചേന്റിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്െറ അളവു" 

അതിന്െറ ജാതിയേയും പ്രായത്തേയും സസ്വഭാഗ 

ത്തേയും ആശ്ര യിച്ചിരിക്കുന്നു. കിഴങ്ങുവഗ്ഗങ്ങളില് 0) 

ശതമാനവും പു്വഗ്ഗുങ്ങളില് 178 ശതമാനവും കാട്ട 

മരങ്ങളില് 40 ശതമാനവും ജലാംശം അടങ്ങിയിരിക്കും. 
സസ്ൃത്തിന്െറ ഏതുഭാഗത്തും ജലാം ശം ഉണ്ടായിരിക്കും. 

ചെടിയുടെ ജീപന് നിലദിവത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന തിന 

ജലം സം പ. ലു 

ഇപ്രകാരം ഉണക്കിയെടുത്ത ശ്ുദ്ലസാധനത്തെ 

പിണ്ടും ഒരു പാത്രത്ത ിലിട്ട് അറി വയ്ച ലയ പിടി 

പ്പിച്ചാല് അള് കരിത്തു തുടങ്ങുകയും ഏതാനും ആംശം 

പുകയായി അതന്തരിക്ഷത്തിലേക്കു' ഉയരുകയും ചെയുന്നതു 

കാണാം. വില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആക്സിജരും 

ഫൈഡ്രജനും, ഇംഗാലവും നൈടജനുമാണു് ഇങ്ങനെ 

അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു പുകഞ്ഞുപോയതു”. ലീണ്ടും ചൂട 

പിടിപ്പിച്ചാല് പാത്രത്തില് കുറെ ചാരം മാത്രം ശേഷി! 

ക്കുന്നു. ഈ  ചാരത്തിന്െറ തൂക്കം ആല്ദം എടുത്ത 

തുകത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാല് വളരെ 

ത്ത മാണെന്നു ബോഭല്യപ്പെടും* ഈ  ചാരാ മണ്ണില് 

നിന്നും സ സ്യങ്ങഠം ആ ഹരീച്ചെടുത്ത ധാതുദ്രവ്യങ്ങളാണു . 
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വളരെക്കുറച്ഛ മാത്രം ഘനസാധനം ലടിക്കുന്നതി 

 ഗായി സസ്ൃൃങ്ങറം മണ്ണില്നിന്നും വളരെയധികം ജലം 
സ്വീകരിക്കുന്ന. ചെടിയുടെ ഒരു റാത്തല് ശുഷ്ടഭരാര 
ത്തിനു 800 മുതല് 800 പരെ റാത്തല് ജലം മണ്ണില് 

നിന്നും ചെടികറം സ്വീകരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കു 
പ്പട്ടിട്ടണ്ടു”. ഇപ്പകാരം മണ്ണില് നിന്നും ചെടകഠം 
സ്വീകരിക്കുന്ന ജലത്തില് ഒരംശം അവയുടെ  ന്ല 
നില്ലിനായി ഉള്ളില് സൃക്ഷിച്ചിട്ടു” അധികമുള്ള ത ഇല 

കളില്ക്രടിയും മ റം വെളിയിലേക്കു തള്ളിക്കളയുന്നു. 

“ചാരമായി ശേഷിക്കുന്ന സാധനത്തെ ആല 
ഗ്രഥനം ചെയ്തനോക്കിയാല് അതില് പ്രധാനമായി 
ഫാസ് ഫസ്റ്റ്, പൊട്ടാസ്യം, കാത്സ്യം. ഗന്ധകം, 
ഇരുമ്പു”, മഗ്നിഷ്യം ഇവയും അല്ലല്പമായി വേറെ ചില 

ധാതുക്കളം അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടെന്നു മനസിലാക്കം. & ല് സ്പ 

ഓരോജഇനും ചെടിയിലും ഇവ ഓരോന്നും ത്രടുതത 
കുറവായ ട്ട ഇരിക്കും. ഈ വ്യത 0ാസങ്ങറം സസ്ൃയങ്ങ 
ളൂടെ രുച।, നിറം, മുതലായ ഗുണങ്ങാംക്കു തമില് 
മാറാം വരുത്തുന്നു. മേരു പറയപ്പെട്ട ഓരോ മുലകങ്ങളം 
സസ്യങ്ങാം എങ്ങനെ എവിടെനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന 
വെന്നു നോ൧ഓാം. 

ജാഠഗാലം 

ജൈവപദാത്ഥങ്ങളുടെ മുലഘടകമാണിതു, നം 
ഉ റൂ സിക്കുമ്പോഴും ജൈവപദാത്ഥങ്ങ ലീയുകദയാ 
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അഗ്ന്യില് ദഹിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇംഗാലം 

രൂപാന്തരപ്പെട്ട" അന്തരീക്ഷത്തില് ലയ അത്ത 
രിക്ഷവായുവില് ഏറെക്കുറെ പതിനായിരത്തില് 

മുന്നംശം  ഇംഗാലാമ്ശുവാതകമുണ്ടായിരിക്കും. പച്ചന്മിറ ് 
മുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ സുഷിരങ്ങളില് കരടി ടം 
വായുവിനെ ഉ റംക്കൊണ്ടിട്ടു് തസതില് നിന്നും അയ്യ 

ആവശ്യമുളള ഇംഗാലത്തെ സ്വീകരിച്ചശേഷം ആക്ലി 

ജനെ പുറത്തേക്കു വിട്ടന്നു. സുര്യരശ “മിയുടെ സാന്നിധൃ 
ത്തില് മാത്രമേ ഈ പ്രവത്തനം  നടക്കുകയുള്ള 

ഇങ്ങനെ സസ്പൃങ്ങറം അന്തരീക്ഷത്തെ ശൃഭ്ധാമാക്കുകയും 

അവയ്യുച്ഛവേണ്ട ആഹാരം തയാറാക്കുകയും ചെയ്യന്നു. 

ഇപ്രകാരമാണു സസ്യങ്ങളില് സാധാരണയായി മാവു”, 

പഞ്ചസാര മുതലായ വയയണ്ടാകുന്നതു്. 

ആന്റിജന്, ഫൈഡ്രരജന് 

ഈ രന വാതകം യിര ജലമുണ്ടാ 
കുന്നതു'. സസ്യങ്ങഠം ഈ വാതകങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കു 

ന്നതു ജലംമുഖേനയും ശപാസോച്തുപാസം മുഖേനയുമാണ്ട് 

നൈടജന് 

ത്ആന്സിജനേയും ഫൈഡജനേയും പോലെതന്നെ 

ടനെടജനം സസ്വങ്ങംക്കു" അത്യാവശ്യമായ ഒരുവാതക 

മാകുന്നു. ഇതു” അവയ്യുച പ്രധാനമായി ലഭിക്കുന്നതു 

നൈടജന് അടങ്ങിയിട്ടുളള സംയുക്ത പടാത്ഥങ്ങറം 

മണ്ണില്വിണു ചീഞ്ഞു ദ്രവിച്ചാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ദ്രവി 
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കം ക്കുഷ്വോറം രില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള. നൈ ജന് രി 

ത്തരപ്പെട്ട് പല ധാതുക്കളുടെയും നൈട്ടേറവ 

(42൭) എന്ന 'ലവണപദാത്ഥമായി ജലത്തില് 

ലയിച്ചു വേരുകറം വഴി വ് ലഭിക്കുന്നു. 

നി് ൈടജന് ധാരാകൂമുണ്ടെങ്കിലും 

എല്ലംചെദികഠ.ക്കും അതു ന്നേരീട്ട സ്വീകരിക്കാന് സാധി 

ക്കുന്നില്ല. എന്നാല് പയവവഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട ചെടികഠംക്കു” 
അവയുടെ വേരുകളില് വാസമുറപ്പ്]ിക്കുന്ന ഒരുതരം 

 അണുകങ്ങറം (18ദ01ദന്ല) മുലം അന്തരിക്ഷത്തിരാനിന്നും 
നൈട്ജന് ഗ്രഹിക്കാന് സാധിക്കുന്നു. (ഇതിനെക്കുറിച്ചു 

_ സവിസ്തരം അണുകങ്ങളെ പ്പററി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പാഠ 
ത്തില് നിന്നും ധരിക്കാവുന്നതാണു') നൈടജന് സസ്യ 

ങ്ങളുടെ ഇലകളെ പര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പോഷ്ിപ്പി 

കടന്നതിനും പ്രധാനമായി ഉപത്തിള്നെ. 

റ സ്റ്റ. (ഭാവഹം) ധ് മണ്ണി 

ലുളള ഫാസ്ഫറസ്പ്അട ദിയ പദാത്ഥങ്ങറം ആ ചിഞ്ഞു 

ജലത്തില് ചേന്നതിനുശേഷം മാത്രമാണു സസ്യങ്ങളുടെ 

വേരുകഠം ഫാസ് ഫറസ്സ്റിനെ സ്വികരിക്കുന്നതു”. ഇതു 
മഴ്്ില് ചേരുന്നതു മനുഷ്യമൂഗാദികളുടെ അസ്ഥികഠം 
വഴിയും എല്ലിന്റെ ഗുണങ്ങള ചില പാറകറം പഴി 
യയമാകുന്നു. ഫാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രധാനമായി! ചെടികളുടെ 
വളര്ച്ചയെ പുഷ്ണിപ്പെടുത്തുന്നതിനം മുലപടലത്തെ 
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ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഫലസമദ്ധീയും ത്വരിത 

പക്വതയും കൈവരുത്തുന്നതിനും ഉപകരിക്കും. 

ലൊട്ടാസ്യം. ചാരത്തില് അധികഭാഗവും പൊട്ടാ 

സ്ൃൃത്തിന്െറ ചേരുവയുള്ള സാധനമാകുന്നു. ചില 

ഇനും പാറകളിലും പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു'. 

ഇത്തരം പാറകറം പൊടിഞ്ഞും മണ്ണില് പൊട്ടാസ്യം 

കലരുന്നു. കവത്ത പശയേറിയ മണ്ണില് പൊട്ടാസ്യം 

ധാരാള മുണ്ടായിരിക്കും. പൊട്ടാസ്യലവണങ്ങറം മണ്ണി 

ലുളള വെള്ള ത്തില് ലയിച്ചു ചേന്നതിനു ശേഷമാണ് 

.വേരുകഠംവഴ്ി ചെടികഠംക്കു പൊട്ടാസ്ും ലഭ ട് ഗമന്നത്ര. 

സസ്വവിഭാഗങ്ങളുടെയെല്ലാം ഘടനയിലുള്ള. പ്രധാന 

സാധനം പൊട്ടാസ് മാകുന്നു. ഇതു ചെടികഠംക്കു 

പൃഷ്ണിയും ബലവും നല്കുന്നു. പൊട്ടാസ്വത്തിന്റെറ ക 

കുറവുണ്ടായാല് ചെടികറം വേഗം രോഗങ്ങഠംക്ദ വിധേ 

യമായി ഭവിക്കുന്നു. 

കാത്സ്യം (ചുണ്ണാമ്പു ) മഴ കുറവായ സ്ഥലങ്ങള ല് 

കാത്സ്യം ചേന്റട്ടള്ള ചുണ്ണാന്പുകല്ലുകഠം കാണപ്പെ 

ടന്നു. പുകൃതിയില് ശു ശുദ്ധമായ രൂപത്തില് കാത്സ യ്യ 

കാണുന്നില്ല. മന്യമൃഗാഭ കളുടെ എല്ലിലെ പ്രധാന 

ഘടകം കാത്സ്യമാണു”. കക്കായുടെ പുറന്തോട കുത്സ്മേ 

മടങ്ങിയിട്ടുളള സാധനമാണു”. ചുണ്ണാമ്പുകല്ലും കക്കായും 

തിയാ; ശുദ്ധമായ മാവി മുഴ ര 
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നമ്മുടെ നാട്ടില് കമമായല്ലേ ജവയുളള. പാറ 

കളോ മണ്ണ്ുകളേോ ടൂര്ല്ലഭമാകുന്നു. അതിനാ 4 മിക്ക 

കൃഷിദഭ്ൂമികളിലും കുമ്മായഠ ച്േധ്ു്കൊള്ളേണ്ടതു ; കഷി 

സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. മണ്ണില് 

കുമ്മായം കുറയുന്നതായാല് - ചെടികാംക്ക്” ഒരു നല്ല 

 മുലപടദലമോ അവയ്യവണ്ട വളര്ച്ചയോ ഉണ്ടായിരി 

ക്കയില്ല. വേയകഠം വഴി മണ്ണില്നിന്നു മാത്രമാണു ചെടി 

കഠംക്കു ച? ന്ന് എന്നും ഓമ്മിക്കണാ. 

ഗന്ധകം രണ്ത്ണ്, വവ ഹ്റ്ല്ലാ ജാതിമണ്ണ 

കളിലും ഗന്ധകം മറ൨ ലോഫങ്ങളു മായി യോജിച്ചു ലവ 

ണങ്ങളായ। കാണപപ്പുന്നു. ഇവയില് സംംഫോഠ് 

(ധ്വാറപ്ട) എന്നറിയപ്പെടന്ന  ലവണങ്ങളില് 

നിന്നാണു സസ്ൃങ്ങറം ഗന്ധകത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതു”. 

ഗോതമ്പു", പയവ' മുതലായവയില് ഗന്ധകത്തിനെറ 

അംശം ധാരാളമായി കാണ മപ്പടുന്നു. 

ഇരുമ്പ് (172). ഈ ലോഫം അശുദ്ധ രൂപത്തില് 

മാതമേ പകൃതിയിര കാണുന്നുള്ളു. കു വുദ്ാ 

നിറമുള്ള മഴ്ണണകളില് ഇരുമ്പിന്െറ അംശം ധാരാളമു 
ദടായീരിക്കും. ഇരുമ്പിന്െറ സാന്നിഭല്യം കൊണ്ടാണു 

സസ്ൃമ്ങളൂടെ ഇച്ചകള 10 പപ്പനിറവും “പുഷ'പങ്ങളില് 
വണ്ണങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതു”. ചെടികളില് ഇരുമ്ധിന്െറ 
അംശം കായുമ്പോഠം സസ്ൃങ്ങഥം വിളവകയും വളര്ച്ച 



റി 

കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൊരി മണലില് ഇരുന്ധിനെറ 

അംശാ കുറവായി രിക്കും. ലിം 

മ 3 )0 ൪൧ടട്യ. ഈ സാധനം എല്ലം 

മണ്ണിലും ധാരാളമുണ്ട്. കറിയുപ്പിലും ഇതിന്റെറ അംശം 

കാണപ്പെടുന്നു. ഈ മുലകം ഡ്യു പല പ്രധാന 

കൃത്യങ്ങളും നിര്വഹിച്ചുവരുന്നു. എള്ളു, നാളികേരം, 
ആവണക്കരി മുതലായ ഫലങ്ങളില് സസ്യന്നേത്തെ 

എണ്ണയുടെ - രൂപത്തില് സംഗ്രഹിക്കുന്നു മഗ്നിഷ്യ 
ത്തിനെറ- വിശേഷശുണമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു: 

ഇലകളില് കാണുന്ന പത്രഫരിതത്തെ ക്രടുതലാക്കുന്ന 

തിന് ഇരുമ്പിനെ സഘായിക്കുന്നതു മഗ്നീഷ ല് ന 

മേല് പറയപ്പെട്ട മുലകങ്ങളെല്ലാം' ചിച്ച പപ 

ഘനയോട്ക്രടി സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങളായി രൂ പാ ത്തരപ്പെട്ട 

ജലത്തില് അലിഞ്ഞു ചേന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ 

സസ്ൃങ്ങറം സ്വികരിക്കുന്നുള്ളു. 

സസ്ൃൃങ്ങാംക്ക്' ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങറം ത്രനേക 

യം അവയില്: ചിലതുമാത്രമേ ചെടികഠംക്കു 
ധാരാളമായി വേണ്ടിവരുന്നുളമ. ഇവയില്  ഇംഗാലം 

(നാണ) സുലഭമായി അന്തരീക്ഷത്തില് നിന്നും അമു 
ജനകാ (ആക്ലിജന്) കറ, ഡ്യുജ൯ ഇവ യ ്ിഷ്ം: 

വോട്ദുപോളം ലഭിക്കുന്നു. ! ബാക്കിയുള്ള വയില് നൈട 

ജന്. ഭാവഹം, (ഫാസ് ഫറസ്റ്റ റ) പൊട്ടാസ്ൃ, ൦ ഇവമുന്നും 

ധാരാലമായി എല്ലാ മണ്ണകളിലം ശര'യായ വിളവിന 



6 

വേണ്ടി വളത്തിന്െറ രൂപത്തില് ചേക്കേണ്ടതാകന്നു. 
മിക്കവാവം മണ്ണില് കാത്സ്യവും (ക്മ്മായത്ത നെറ രൂപ 

ത്തില്) കഠഞ്ഞയള പില്  ചേക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ശേഷ 

 മുള്ളവി സസ്ധപൃഷ്ഠിക്കു വളരെ കുറച്ചു മതിയാകുന്നതും 
 അവയെല്ലാംതന്നെ മിക്ക “മണ്ണുകളിലും ആവശ്യ 

നുസരണം ഉണ്ടായിരിംന്നതുമാകുന്നു. 

ഃ : മേല് വിരിച്ച പ്രകാരം മണ്ണില് നിന്നും വേയ 

കഠാക്കു സ്വീകരിക്കാവുന്ന ദ്രാവകത്തിന്െറ ഘനത്തിനു 
(സാന്ദ്രത 10൭൩൦11൮) ഒരു പരിധിയയണ്ടു്.  നാലുറാത്തല് 

 ഘനപദാത്ഥം ആയിരം റാത്തല് ജലത്തില് പൃണ്ണമായ' 

ലയിച്ചുചേന്നാല് ആ പരിധിയുള്ള ദ്രാവകമായി. ഇതില് 

കൂടുതല് സാന്ദ്രതയുള്ള ദ്രാവകങ്ങകര ഉ സ്വീകരിക്കുന്നതിന 
ചെടികളടെ വേരുകഠംക്കു ശക്തിയില്ല. ര്വരുകളിലചെ 
മുലലോമങ്ങളില് ക്രടിയാണുല്ലോ മണ്ണില്നിന്നും 

_ ദ്രാവകം ചെടിയുടെ പേരിലേക്കും മറ൨ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും 
വ്യാപിക്കുന്നതു". മുലലോമങ്ങറംക്ക് അകത്തുള്ള. ദ്രാവക 
ത്തിന്െറ ഘനം (സാന്ദ്രത മു൯പറത്തെ ദ്രാവക 
ത്തിന്െറ പരിധിയില് ഇരിക്കുന്ന. അതില് ക്രടുതല് 

 ഘനുമുമ്ള. ദ്രാവകം വേരിനു പുറത്തു സ്പഠരിച്ചാല് ഭവരി 
നുള്ളില് നിന്നും ജലാംശം പുറത്തേക്കു പ്രവഹിീക്കുകയ്യം, 
തന്നിമിത്തം ചെടി വാടിവിഴുകയ്യം ചെയ്യുന്നു. പച്ചമാങ്ങ 
ഉപ്പുവെള്ള ത്തില് ഇട്ടിരുന്നാൽ മാങ്ങായയ,കത്തുള്ള, 
വെള്ളം വലിഞ്ഞു മാങ്ങ ചുരുങ്ങുന്നതു കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. 
ചെടിയ്കുഛ ധാരാളം വളം ചേക്കുന്ന അവസരത്തില് മഴ 



രു 

യുണ്ടായില്ലെങ്കില് ജലസേചനം നടത്തണമെന്ന പറ 
യുന്നതു” ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതീരിക്കുന്നതിനാണു. 

മണ്ണില്നിന്നും ചെടികഠം സ്വീകരിക്കുന്നതു ശുദ്ധ 
ജലമല്ലെന്നു” ഒരു പരീക്ഷണം കൊണ്ടു തെളിയിക്കാം. 
ഒപ്പം വലിപ്പത്തിലുള്ള രണ്ടു മണ്ഭരണികളില് ശുദ്ധ 

യ 16 7. 

രോഥഘ്രവം ഉമ്് 

ഭരണിയിലെ പയറ 

വെടി 
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ജലം നിറയ്മഛക. ഒരു ഭരണിയ ലെ വെള്ളത്തില്, ചെടി 

കളില് ഉണ്ടായിരുന്നതായി തെളിഞ്ഞ മുലകപദാത്ഥ 

ങ്ങളെല്ലാം അതേ ക്രമത്തില് പചേത്തു രോഷ്ര്രവം 

(റവി ടിവി) ഉണ്ടാക്കുക. ണ്ടു ദരണികളിലും 

വടം 16 2. 

ശുദ്ധജലം മാത്രമുള്ള ഭരണി 

യിലെ ചെടി 

കാരോ പയവചെടികറം, വേരു വെള്ളത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്ക 
ത്തക്കതു പോലെയും, സ്കന്ധഭാഗം അന്തരിക്ഷത്തില് 
നിവന്൯ നില്ക്കത്ത തു പോലെയും വപ്പ് ഭരണി 
കളുടെ വാഭാഗങ്ങഠം പഞ്ഞികൊണ്ട്” അടയ. ക. സ്യ 
പ്രകാശവും ചുടും കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ഈ ചെടികഠം ഭരണി 
യോടുക്രടി കറെ ദിവസം വച്ചിശന്നാല് ശുദ്ധജല 
മുമ്ളു ഭരണിയിലെ ചെടി താനെ വാടിത്തുടങ്ങുന്നതായും. 
രോഫ്രദ്രവം ((ഡി[ട 90൧൮0൬) ൭൭ മറേറ ഭരണ്ടി 
യിലെ ചെടി ക്രമേണ വളരുന്നതായും കാണാം. 



64 

ചോദ്യയങ്ങാം 

1) മുലകങ്ങളെന്നാല് എന്തെന്നു സാമാന്യമായി 
വിചരിക്കു £. 

(8) ഒരു ചെടിയുടെ ശരിയായ വളര്ച്ചയും 

അവശ്യം വേണ്ടുന്ന മുലകങ്ങളേവ? 

8) അവ മാരരാന്നും ഏ ഏതെല്ലാം മാഗ്ഗൂങ്ങളില് ടി 

.ചെടികഠംക്കു ലഭ്യമാകുന്നു 

(4) നൈടജന്, ഫാസ്ഫറസ്റ്റ്, പൊട്ടാഷു” എന്നി 
മുലകങ്ങറം സസ്യങ്ങളുടെ വളരച്ചയ്യച്ഛ്” ഏതെല്ലാം 

പ്രകാരത്തില് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന? 

(൫) ചെടിയുടെ പുണ്ണമായ വളര്ച്ചയും വേഴ്ടുന്ന 

മുല്യകങ്ങഠം ചഭ്യമാകാതിരുന്നാലുള്ള ഫലത്തെ 
പററി സോദാഫ്ഫരണം വിവരിക്കുകം 

പ്രായോഗികാഭ. സനം 

രോഫ്രദ്രവം (0൨]/ഡ൭ 301൧൩) ഉണ്ടാക്കി ഒരു 
ഭരണിയില് ഒഴിച്ചു” ആരതില് മരു ചെടി വളത്തി 

കാ നി വു കൊടുക്കണ്ണാ. 



പാഠം 10 

ചരിതഃസ്ഥിതികഠം അനുസരീപ്പ് ചെടീകഠം 

പ്രചരിക്കപ്പെടന്നതു . 

ചെടികഠംഒ സ്വതന്ത്രമായി ജീപിതം നയിക്കു 

ന്നതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. കാറ്. വെള്ളു ൦, പുട. 

മണ്ണിന്െറ സ്വഭാവദേദം അനുജീപികഠം മൃുതലായവയ്യം 

ചെടി കളുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി സിയന്ത്രിക്കുന്നു. 

മഴ കുറവുള്ള ദക്ഷിണതിരുചിതാംക്രറില് വളരുന്ന 

.ചെടികഠംക്കും മഴ്രൂടടുതലുള്ള ഉത്തരതിരുവിതാംക്രറില് 

വമരുന്ന ചെടികഠംക്കും തമ്മില് വളരെ വൃത്യാസം 

തുണ്ടു”. മണല്മണ്ണ്ില്ും പുളിമണ്ണിലും ഓരുമണ്ണിലും 

വളരുന്ന ചെടികറം ഒം വൃത്ച്യാസമുണ്ടു് . കാഷീക 

പ്വ്ൃത്തികറഠം മുലം മസഷ്യ൪ര് പല ജാതി ച്ചെടികളെ 

അവയുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും മാറവകയും പല 

മാതിരി! പരിതഃസ്ഥിതികളിലേക്കു" തള്ളിപിടകയും 

ചെയ്യുന്നു. മണ്ണിലുള്ള അണുമങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും 

ചെടികളുടെ വളര്പ്പയ്യ്ച വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ 

കാരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പ്രകാരത്തില് ചെടികഠംക്കു' 

ഉണ്ടാകാവള്ള മാററങ്ങറംക്കു” അവയുടെ പരിതഃസ്ഥിതി 

ഷ്ൃൃനസരണമായ മാററങ്ങാം എന്നു പറയുന്നു. 



66 

വെള്ളത്തില് വളരുന്ന ആവ്ഖല്, താമര, മുതലായ: 
ചെടികളം കടലോരങ്ങളില് വളരുന്ന തെങ്ങു മുതലായ 

വൃക്ഷങ്ങളും ഉരഷരപ്പദേശങ്ങളില് വളരുന്ന കള്ളി മുത 
ലായ ചെടികളം മറ൨ സസ ങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്ധാപഹാര! 

കളായ ഇത്തിഠം തുടങ്ങിയവയും അതാതു ചരിതഃസ്ഥിത് 

കഠംക്കു അനുസരിച്ചുള്ള തആകൃതിയും സ്വഭാവവും 
കൈക്കൊണ്ടു ജീവിച്ചുപോരുന്നു. 

ചെടികളെപ്പററി ക്ലാസ്മുറിയില് ഇരുന്ന പ് 

ക്കുന്ന ഒരാഠംക്കു അവയെപ്പുററി അപൃ൪ണ്ണുമായ 
ജഞാനമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. പയ്യാപ്യമായ ജ്ഞാനം വേണ 
മെന്നാഗ്രഫിക്കുന്നപ൪ ചെടികളുടെ പ്രതൃത്യായുള്ള. 

ജിവിതം അന്വേഷിച്ചറിയുകയും നിരീക്ഷണം നടത്തു 

കയം ചെയ്യേണ്ടതാകന്നു. പ്രകൃത്യാ ചെടികഠം കാടു 

കളിലും നദീതീരങ്ങളിലും സമുദ്രതീരങ്ങളിലും ജല 

ത്തില് തന്നെയും വളരുന്നു. ചില സ്ഥലങ്ങളില് ചെടി 

കറാംമ്ഒ വളരുന്നതിന് പ്രതികൂലാവസ്ഥകറഠം ആവിര്൪ വോ 

ഒച്പുന്നു വരാം. അപ്പ്യോം അവ അത്തരം പരിതഃസ്ഥിത്! 

കഠംക്കു” അനുകൂലമായ വിധത്തില് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നുതു 

കാണാം. വചിയ കാറവള്ള സ്ഥലങ്ങളില് നില്ക്കുന്ന. 

വാഴയുടെ ഇല കീറിപ്പ്ോകണതു കാണാവണ്ടല്ലോ. കാറ" 

ശക്തിയായി പിടിച്ചു വാഴ ഒടിഞ്ഞുപോ കാതെയിരിക്കാ൯. 

ഇതു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന. ഏതെച്ഛാം പ്രകാരത്തില് ചെ 

ധികം അഖയടെ പഴി തഃസ്ഥിതികഠക്കു് അനരൂപമായ 

രീതിയില് രൂപാന്തരപ്പെട്ട ജീവിക്കുന്ന എന്നു മനസ്സ് 
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്വാക്കുന്നതു” രസാവഹമാകുന്നു. (ഈ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ 

ത്തോടടക്രടി വിനോദയാത്രകറം നടത്തുന്നതു പ്രയോജന 

പ്രദമാണ്) 

ചെടികഠം അവയുടെ പരിതഃ സ്ഥിതികഠംക്കനു സര 

ണമായി പ്രചരിക്കുന്നതിനു എന്തെല്ലാം ഉപാധികറം 
കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നു നോക്കാം. ആവശ്യുത്തില് 

കവിഞ്ഞു” അച വിത്തുകഠം ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതു” അപ്പ 
യുടെ വിതരണത്തിനായുള്ള പ്രേരണയാലാകുന്നു. ആണ്ടു 
തോവം വത്തുകഠംം പല വഴികളിലായി വിത്രരണും 
ചെയ്യപ്പെടുകയും അനുക്രല പരിതഃസ്ഥിതികളില് രവ 

മുളപ്പു വളരുകയും ച്ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്മുന്നതു 

കൊണ്ടു്" അവയുടെ വംശവദ്ധാനയ്ുംള്ള സ്ഥലത്തിന്െറ 
ലിസ്ലീര്ണ്ണുത പര്ദ്ധിക്കകയും കാലാവസ്ഥയുടെ വൈപ 
രിത്ൃത്താലോ മറേറാ ചില സ്ഥാനങ്ങളില് കുറെ നഷ്ടം 
സംഭവിച്ചാലും വം ശനാശമുണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ചെടികളുടെ വിരുരണത്തിഷ്് അനേകം പ്രതിബ 
ന്ധങ്ങളും പ്രകൃതിയില് പ്രത ക്ഷപ്പെടുന്നു. അവയിലൊന്നു 
ശീതോട്ല്യാവസ്ഥയുടെ വൃ ത്യാസമാകുന്നു. ഒരു പ്രത്തേക 
കാലാവസ്ഥയ്യു,,' അനുരൂപമായി ജീവിച്ചുപോരുന്ന 
ചെടികഠംക്കു വൃത്ൃസ്തലകാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളി 
ലേയ്കു് സ്ഥാനമാററം സംഭപിക്കുന്വോറം അവയ്യൂ്ത് നാശ 
മുണ്ടായെന്നു വരാം. മറെറാന്നു* ഭൂവിഭാഗ അറം തുടര്ച്ച 
യില്ലാതെ മഫാസമുദ്രങ്ങളാലും കായലുകളാലും മറ൨ം 
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വേര്തിരിക്കപ്പെട്ടീരിക്കുന്നതാകുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും 

അദനകായിരം അടി ഉയരത്തിലുള്ള പവതങ്ങറം വൃത്ചയസ്ത 

ശിതോഷ്്റ സ്ഥിതിയോടുക്രടി തുടര്ച്ചയായി കിടക്കുന്നതു് 

വേറൊരു പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. ഇപ്രുകരേം ചെടികളുടെ. 

പ്രചരണത്തിനുള്ള സാകര്യും പല ബാല്യശക്തികളെ. 

ഗൂടടി ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്ന തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് 

കഴിയം. ; 

കര്ഷകന് ഒരു നിലത്തില് വിളവിറക്കുമ്പോഠം ആ. 

സിലത്തിഥെ ആ വിളവിനെറ ഗ്ൃഹമായി സങ്കല്ലിക്കു 

കയും അതിന്െറ ശരിയായ വള രച്ചയയക്ഛാവശ്യമുള്ള. 

വളവും, വെക്ളൂവും, ചൂടും. വായുവും അവിടെ നിന്നു് 

പഴ്ദിക്കുന്നുണ്ടായെന്നു” ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജീവിത. 

ക്രമത്തില് ചില കായ്യങ്ങളിലെല്ലാം സസ്ൃങ്ങഠകക്കും. 

പ്രാണികഠം്കും സാമ്യം ഉണ്ട്ട് . 

ഒരു നല്ല ക൪ര്ഷക൯ അയാം വികവിറക്കുന്ന: 

സിലത്തിനു” വിളവിന്െറ ആരോഗ്യകരമായ വളര്ച്ചയയക്ട 

അനുക്രലപമായ എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികളും ത്രദ്ധയോടു 

ക്രടി സുക്ഷിച്ചു കൊടുക്കുകയും ബല്ല വിളവെടുക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. നേരെ മറിച്ചു” അപ്രാഫ്ടുനായ ക൪രഷകന്൯ 

കൃഷിസ്ഥലത്തു അത്രദ്ധയായി വിളവിറക്കി വിളവിന് 

അനാരോഗ്യകരമായ പരിതഃസ്ഥിതീകം സംജാതമാക്കു: 

കയം മോശമായ പിച്ച പെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോം. 
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അയഷാഠം ദൈവത്തിനേയും കാലാവസ്ഥഃയയും അയാ: 

ഉടെ ഭാഗ്ൃത്തെത്തന്നേയും പഴിച്ചുവെന്നു വരാം. 

അതിനാല് നല്ല വിളവു" ആശക്കുന്ന ഏതൊരു 

കര്ഷകനും വിളവിനു യോജിച്ച എല്ലാ സാഹചയ്യങ്ങളും: 

സൃഷ്ടിച്ച കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. 

ഇതുപോലെ തന്നെ മഴയധികം ഇല്ലാത്തതും ചൂട: 

ക്രടുതലുള്ളത്ുമായ ചെങ്കോട്ടയിഠ? നിന്നു. ഒരാജിനെ 

പെട്ടെന്നു യ ക്രടാത്ലുള്ള ദേവികളത്തേയു, മാററി 

ത്താമസിപ്പിക്കുന്നുലെന്നിരിക്കട്ടെ. തണുപ്പിന്െറ ആധിക്യം 
കൊണ്ടു” അയാഠംക്ക്” അസുഖം വദ്ധിക്കുകയും താമസം: 

വിനാ  അയാഠം അനാരോഗ്യ, വാനായിത്തിരുകയും 

ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ സസ്വയങ്ങറംക്കും അവയുടെ 

 ജീപിതത്തീനനുക്രലമായ പരിതഃസ്ഥിതികഠംക്കു വിപരീത: 
മായ മാററങ്ങഠം വരുത്തിയാല് തആദഭരോഗ മായ വളര. 

പയ്യ ഫാനി സംഭവിക്കുന്നതും ഫലദായകത്വത്തില് 
കുറവു വരുന്നതു മാകുന്നു. 

ഉദാഹരണമായി തിരുവിതാംക്രറില് എല്ലായിടത്തും. 

ഗോതമ്പോ, ഉരുളക്കിഴങ്ങോ, മൊട്ടക്കൂസ് തടങ്ങിയ 

ഇംഗ്ലീഷ് മലക്കറി വഗ്ഗങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവ. 

ഹൈറേഞ്ചില് മുന്നാര് മുതലായ ' സ്ഥലങ്ങളി൪ സമു. 

ദ്ധീയായുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയ്യും' ഗഞ്ഞും 
തണുപ്പും ധാരാള മാവശ്യമുണ്ട”. ഈ ശീഃതാടൂ്യാവസ്ഥ, 
ശര യായി കിട്ടുന്നതു" മുന്നാററില് മാത്രമാകുന്നു. €ക്ഷിണ, 
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തിരുവിതാംകൂറില് സമൃദ്ധിയായി വള രന്ന പനം ഉടമരം 
മുതലായവ മന്നാററില് ചുരുക്കമാണ്. പരിതഃ 

സ്ഥിതികളുടെ വൃത്യാസമാണു് ഇതിന കാരണമെന്നു 

പ്രത്യക്ഷമാണല്ലോ. 

ചോദ്മയങ്ങറം 

ര) പരിതഃസ്ഥിതികഠം ക്കനുസരണമായി സസ്യ 

ങ്ങഠംഒ മാററമുണ്ടാകുന്നു എന്നു പറത്തോരു 

നിങ്ങറം എന്തു മനസ്സിലാക്കുന്നു? 

(9) ചെടികളുടെ പ്രചരണത്തിനു ലില് 

അരനുക്രലമായും പ്രതിക്രദമായും ഏതെല്ലാം 

സംഗതികഠം പായാന് കഴിയും. 

പ്രയോഗികാഭ്യസനം 

മൊട്ടക്ടരസുചെടി ((ദ്ാദധൂട) മുതലായവ നട്ടു 

വളത്തി പിപരിത പരിതഃസ്ഥിതിയില് ചെടികഥം വള 

ണാലുള്ള മാററങ്ങറം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. കള്ളി 

മുള്ള ചെടി ക്ലാസ്സില് കൊണ്ടുവന്നു അതിന്െറ ഇലയും 

തണ്ടും കാണിച്ചുകൊടുത്തു ഉള്ളിലെ വെള്ളം നഷ്ട 

പ്പെടാതെയിര നീക്കുന്നതിന് തണ്ടിലെ പുറംതൊലി കുട്ടി 

യായിഭിക്കുന്നത് കാത്നിപ്പുകൊടുക്കണം. വാഴയില 
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കാററത്തു കീറിപ്പോകുന്നുതു് അതില് ഉനക്കോടെ കാറ൨ 

പിടിച്ചു ചാഴ ഒടിഞ്ഞു പോ കാതെയിരിക്കാനാണെന്നു 

പാഞ്ഞൂകൊടക്കത്നാ. 

പാഠം 11 

വിളവിനൊ വളര്ച്ചയ്ക്ക് മണ്ണ്, വെള്ളം, വായും 

സുര്യപ്രകാശം ഇവയുമാഡുള്ള ങബന്ഷം 

മണ്ണ്ിനെപ്പുററി ശരിയായ ജ്ഞാനം കൃഷിശാസ്രു 

ത്തില് സവ്പപ്രധാനമാണു്. സസ്ധൃങ്ങളുടെ വള്ഗ്ഗ 
വദ്ധനം വളര്ച്ച എന്നിവയ, ചേണ്ട പരിതഃസ്ഥിതി 

കഠം സൃഷ്ടിക്കുന്നതു മണ്ണും അന്തരിക്ഷശക്തികളും ക്ര 
യാകുന്നു. സസ്ൃങ്ങറം പോഷകപദാര്ഥങ്ങളെ മുഖ്യ 

മായി മണ്ണില്നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മണ്ണിനു 

കുറ്റെക്രടി പ്രാധാന്യം കല്പിക്കണാ. മണ്ണിന്െറ ഉല്ഭവം 

പാറകളില്നിന്നാകുന്നു. ശീതോല്ല്ലങ്ങഠം വായു, ജലം, 
സസ്ൃജാലങ്ങഠം, ജിപജാലങ്ങംം മുതലായി പലത് 
നെറയും പ്രവൃത്തികളാണു കടുത്ത പാറയെ പൊടിച്ചു 

മറുന്റാക്കിത്തീര്ക്കുന്നതു”. പാറകാംതന്നെ പല ഇന്ന 
ത്തിലും നിറത്തിലുമുണ്ടു'. നമ്മുടെ നാടില് പ്രധാന 

മായി കന്ടുവരുന്നതു കരിങ്കല്ലം വെട്ടുകല്ലമാകുന്നു. അതി 
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നാല് ഇവിടത്തെ മണ്ണില് അധികഭാഗവും ഈ പാറ 

കളില്നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണു. കാറവം ജലപ്പവാ 

ഹവും മണ്ണിനെ വല ദിക്കകളിലേയ്യയചം അടിച്ചുകൊണ്ടു 

പോകുന്നതിനാല് മണ്ണ് അതിന്െറ തുത്ഭവസ്ഥാനത്തു 
നിന്നും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. ജലപ്പ 

വാഫ്ഥം ഉയന്നസ്ഥലത്തുനിന്നു താഴ്വരകളിലേക്ക് 

മഴ അടിച്ചകൊണ്ട പോകുന്നു. അതോടുക്രടി മ്ില് 

ധാരാളം സസ്വപോഷകുപപദാത്ഥങ്ങറം ചേരുന്നതിനും 

ഇടയാകുന്നു. തരിമുഴുപ്പ” ഏററവും കുറഞ്ഞ മണ്ണ് 

എളുപ്പം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനാല് തരിമുഴുപ്പള്ള ചരലും 

മണലം' ഉയന്ന ഭാഗങ്ങളിലും ചെളി താഴന്ന പ്രദേ 

ശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. ചെങ്കല്ലു വെട്ടീയെടുക്കുന്ന 

ഒരു കഴി പരിശോധിച്ചു നോ൧ഒക. മേ? ഭാഗത്തു ജൈവ 

പദാര്ഥങ്ങം അടങ്ങിയ കവത്ത മണ്ണം അതിനടിയില് 

തരിമുഴുപ്പുള്ള. മണലും, ചരലു. അതിനടിയില് കട്ടി 

യായ വെട്ടു മല്ല കാണാം. 
. 

ഒരു നിലത്തിലെ മണ്ണു പരിശോധിച്ചു നോക്കി 

യാലും മുകളില് എട്ടോ ഒന്പതോ ഇഞ്ചു” ആഴിംവരെ 

ഏകദേശം കറപ്പ നിറത്തോടക്രടിയതും അതിനടിയില്. 

നീം മാററത്തോടുക്രഭിയതും ഉറച്ചതും വലിപ്പമുള്ള. 

മന്തരികളോടുകൂടിയതുമായ മണ്ണും കാണപ്പെടുന്നു. 

ഒന്നാമത്തെ മണ്ണിനു മേരാമണ്ണെന്നും രണ്ടാമത്തേതിന് 

അടിമ ണെന്നും പേരു പറയാം. വഷംതോറം ഉഴ്തും 

അന 
നി 

൭ ഷിയ ിരിഒന്ന 
കിള വല മനുപ്പൊടിച്ചും കൃഷയ റക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കു 
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തിനാല് മേല്മണ്ണില് ഇളക്കാ ക്രടുതരാ കാണുന്നു, 
സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളും മറവം പൊടിഞ്ഞു” ഉണ്ടായിട്ടുള്ള 
ജൈവപദാത്ഥങ്ങറം മണ്ണില് ചേന്നിരിക്കുന്നതുകൊ 
ണ്ടാണു” അതിനു കപ്പു നിറം കാണുന്നതു്. അടി 
മത്ത കാറവുകൊണ്ടും മറ പാകപ്പെട തിരിക്കുന്ന 
തിനാല് പൃത്ൃസ്തുമുണങ്ങളോടുക്ൂടിയും കാണപ്പെടുന്നു. 
ഇതിനു മേല്മണ്ണിനെപ്പോലെയ്ുള്ള കറ്റ നിറമോ ഇള 

കരമോ കാണുന്നില്ല. മേല്മണ്ണില് പ്രധാനമായി 
മണല്, ചെളി എക്കല് ജൈവപദാത്ഥങ്ങ൦ം ഇവയും 
ചിലടത്തു' അപൃധ്യമായി ധുണ്ണാമ്പുകല്ലും കാണപ്പെടുന്നു 
ഇവകൂടാതെ മണ്ണില് വായുവും, ജലവും പാറകളില് 
നിന്നു പൊടിഞ്ഞുചേന്ന ധാതുപദാത്ഥങ്ങളം ചേന്വീരി 
ക്കുന്ന. ഇവയെ കാണിക്കുന്ന ഒരു പടം അടിയില് 
കൊട ത്തിരിക്കുന്നു. (പടം 16 നോക്കുക) 

വടം 18 

29 ശതമാനം വായു 

40 ശതമാനം ധാതുപദാ 
ത്ഥങ്ങഥം 

യി മ ഴി. 
॥ ക 
ി ച 10) ശതമനം മെജവപപദാ 

ഗ് ത്ഥങ്ങും 

7 
| 99 ശതമാനം ജലം 

ന; മന്ണ'ലടങ്ങിയിരിയാടന്ന വസ്തുക്കളെ തിറിച്ചറിയുന്ന 
തര താഴെ പറയുന്ന പരിശാധനകഠ. നടത്താവുന്ന 
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താണു. ഒരു നിലത്തില് നിന്നും കുറെ മണ്ണെടത്തു 

തണലീല് വപ്പ് ഉണക്കി ഇടിച്ചു പൊടിച്ചു” ഒരു പാത്ര 

ത്തിലിട്ട് അടുപ്പപില്വച്ച പൂടുപിടിപ്പിക്കുക. അപ്പ്യോഠം 

മണ്ണ്ിലുട്ള ചില ഭാഗം കരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതായി ബോഭധ്യ 

പ്പെടും. അരമണിക്കൂറില് കുറയാതെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കു 

മ്പോറം മണ്ണിനെറകവപ്പുനിറം ചുവപ്പായി മാ൨൦. കരിഞ്ഞു 

പ്പോയതു മണ്ണില് ഉ ണ്ടായിരുന്ന ജൈവ പദാത്ഥങ്ങളും 

ശേഷിച്ചതു” ലോലഥധാതുക്കളുമാകുന്നു. 

മേ വിവരിച്ച പ്രകാരം ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച 

മണ്ണില്നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത തൂക്ക മെടുത്തു” ഒരു കണ്ണാടി 

ഒ ംണിയിലിട്ടു മുക്കാല് ഭാഗംവരെ വെള്ള മൊഴച്പു് നല്ല 

പോചെ കലക്ടീയശേഷം അനക്കാതെ വയ്യച്ഛക. ഒരു 

മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞു നോക്കിയാല് ഘനം ക്രൂടിയ മണല്ത്തരി 

കരം ഭരണിക്കടിയില് താരെ കിടക്കുന്നതായി കാണാം. 

കരു മിനീട്ടുക്രടെ കഴിയുമ്പോറം ദഭരണിയിലുള്ള. കലക്ക 

വെളളം മുഴവനും വേറൊരു ഭരണിയിചേക്കു' ഒഴിക്കുക. 

പീണ്ടും ആദ്യത്തെ ഭരണിയില് വെള്ള മൊഴിച്ചു കലക്കി 

കരു മിനിട്ട കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഭരണിയില് കലക്കല് 

വെള്ളം പകരുക. ഇങ്ങനെ ആവത്തിച്ചു” ഒന്നാമത്തെ 

ഭരണിയില് നിന്നും തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കിട്ടുന്നതുവരെ തുട 

താല് ഒന്നാമത്തെ ദരണ്ടിയില് മണല് മാത്രം ശേഷിക്കു 

ന്നതു കാണാം. രണ്ടാമത്തെ ഭരണിയിലെ വെള്ളം അന 

൧ാതെ വപ്പിരുണാല് വെള്ളത്തില് കചങ്ങ'യിരുന്നു 

ചെളി ഉയറിയടിയുന്നതു കാണാം. അപ്പ്യോഠം തെളിഞ്ഞ 
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രം ഉയററിക്കളഞ്ഞു' തരിമുഴുപ്പില്ലാത്ത ചെല ഭരണി 

യില് .എഏടുക്കാവുന്നതാണു”. ഈ രണ്ടു ഭരണിയിലും 

ശേഷിച്ച സാധനങ്ങറഠാം ലേറെവേറെയയണക്കി തൂക്കി 

നോക്കുഷ്വോഗം മണ്ണിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ 

അളവു” അറിയാന് സാധിക്കും. 

ഈ പരീക്ഷണങ്ങളില് നിന്നും ഏതു മള്സ്റിലും 

പ്രധാനമായി മണല്, കളി, ജൈവപദാത്ഥങ്ങറം ഇവ 
യുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കാം. 

മണല് 

തമ്മില് ബന്ധമില്ലാതെ കടുപ്പം ക്രടിയ ചെറിയ 
പാറത്ത ടികളാണ മണല്. കൂഴുന്നതിനും കിളയ്യഛന്ന 
തിനും പ്രയാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടു മണലിരെ ഇളക്ക 
മുള്ള മണ്ണ (ഠ്വ 3) എന്നു പായുന്നു. തരി 
കഠംക്കു മഴ്ചപ്പുള്ളതുകൊണ്ടു" ജഇടകഠം ധാരാളമുളള 
തിനാല് വായുവും ജലവും മണതല്ത്തറയി? പെട്ടെന്നു 
പ്രവേശിക്കുന്നു. ജച്ചം സംഗ്രഹിച്ചുവയ്യുയന്ന തിനുള്ള 
ശക്തി മണലിനു വളരെ കുറവാണു. ആത്തിസാല് മ൭ 
ക്ഴിഞ്ഞു" അധി കനാ ചെല്ലന്നതിനു മമ്പയ ഇത്തരം 
മണ്ണല് വളരുന്ന വിള വുകഠം വാടിപ്പോകാന്നിടയുണ്ടു'. 

വെയില്കൊണ്ടു മണരാ പെട്ടെന്നു പിടിക്കുകയും, 
അതുപോപ്പെതന്നെ വെയിലാറിയാ൪! പെട്ടെന്നു ചൂടു 
വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചേത്തല മുതലായ കരപ്പുറംദേശ 
ങ്ങളിൾ ജത്തരം। മണ്ണാണു അധികവും. ചെളിയ്യം 
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മെജവപദാത്ഥങ്ങളും ക്രമത്തിന ചേത്തു മണല്തമണ്ണ്് 

ആദ്ധയകരമായ കൃഷിയിറക്കുന്നതിന് ഉ പയ്യക്തമാക്കീ 

യെടുക്കാവുന്നതാണു', മണലില് ൩ സ്വ പോഷക 

പദാത്ഥങ്ങഠം കുറലാണെങ്കിലും വളംചേത്താൻ കളി 

മഴസ്നിനേക്കാറം ക്രടുതര ആൃദായമെടുക്കാവുന്നതാണു'. 

൨൬൬൭ കൊണ്ണ്ടെന്നാരു സസ്വഹോരം തയാ൪ര ചെയ്യന്ന 

അണുക്കഠംക്കു പ്രപത്തിക്കുന്നതിന മൂള സൌകര്യം ഇത്തരം 

സാഘചയ്യങ്ങളിലാണു” അധികമുള്ളതൂ'. 

മള 
മനലിനേശമാം വരെ നേമ്മയുള്ള തഠ്കളോടു 

്രടിയതും, തരീകഠം തമ്മില് പശയുള്ള. ഒരു സാധനം 

കൊണ്ടു ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ മണ്ണാണു കളി 

മന്തു. ഇതിനു ജലം സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി 

ക്രടടതലാണു . അത്വിനാല് വായുയപ്രവേശം കുറവാണു. 

ഉദ്റ്യഗ്രഫണശക്തിയും ഴ* ഉദ്ണ്യ മോചനുശക്ത യും വളരെ 

കറവൃതന്നെ. ജലം ക്രടുതരാ സംഗ്രിച്ചുവയ്ലുന്നതു 

കൊണ്ടു കളിമണ്ണില് പകരുന്ന വിളവുകളുടെ വേരു 

കഠംക്കു ചിലപ്പ്യോം കേടു സംഭവിക്കാവണ്ടു. വേനല് 

ക്കാലത്തു ക മണ്ണു പവടിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അതില് വള 

രുന്ന ചെടികളുടെ വേൽ പൊട്ടിപ്പോകാനിടയാകുന്നു. 

സസ്യദപോാഷകപദാരത്ഥങ്ങം കളിമണ്ണില് ക്രടുതല് അട 

ക്ജിയിട്ടണ്ടു”. കള. മണ്ണ നനുച്ചാരാ ഏത്ര” ആകൃതിയിലും 

അതു മനത്തെടുക്കാം. മണ്ണിനെ പശയുള്ളതുകൊണ്ടോണ്ട 

ങ്ങനെ സാധിമടന്നതു”. ചുട്ടാല് കള മണ്ണു കടപ്പ. 



റ? 

ത്തായ്യം തീരുന്നു. പര മേയുന്നതിനുള്ള കാട് ഉ ഞ്ടാള്്ഒ 

ന്നതു കളിമണ്ണു ചുട്ടാകുന്നു. കളിമണ്ണിനു മണലിനേ 
ക്ാറം കേശാക൪ര്ഷണശകതിയുമള തതകൊണ്ടു വേന ടാ 

ലത്തും കളിമണ്ണില് സസ്യങ്ങറം വളരുന്നു. കുട്ടനാട്ടില് 
അധികവും കളിമണ്ണ് ആണു”. മണര്൪ ചേത്തം ജൈവ 
പദാര്ത്ഥങ്ങംം ചേത്തും ഇത്തരം മണ്ണിനെ ക്രടുത്താ 

 പ്രയോജനപ്രദമാക്കാം. 

ജൈവ പദാരത്ഥങ്ങല. 

സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയം അവശിഷ്യങ്ങറം 
ചീഞ്ഞഴുകീ ഉണ്ടാകുന്നതാണു” ജൈവപദാ൪തഥങ്ങറം. 
നൈട്രജന് മുതലായ സസ്യ പോഷ ക പദാര്ത്ഥങ്ങറം 
ഇതി! ധാരാളമടങ്ങിയിരികകകന്നു. ഇതിന്െറ നിറം 
മീവൊവം കറവപ്പാണു'. മേല്മണ്ണിനു കറപ്പന്ദിറം ഉണ്ടാ 
കുന്നതു” ഇതിന്െറ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടാകുന്നു. ജൈവ 
പദാ൪ത്ഥങ്ങറം ധാരാളമടങ്ങിയ മഴ്ക്ണ്് അധികമായി 
കാണുന്നതു വനുപ്പദേശങ്ങളുടെ താഴ്വരകളിലും നദീ 
മുഖത്തോടു അടുത്ത സമതലങ്ങളില് മാകുന്നു. തുടര്ച്ച 
യായി ശൃഷിയിറക്കികെകൊണ്ടിരി.ടന്ന നിലങ്ങളിലും വേന 
ഒപാലത്തു കാഞ്ഞുണങ്ളുന്ന നിലങ്ങളിലും ജൈവപദാ൪ 

ത്ഥങ്ങറം കുറഞ്ഞിരി;ം. മണ്ണില് ജൈപവപദാര്തഥങ്ങ 
ളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം വിളവിനെ വളരെ സഹായാിാടന്നു. 
ഇവ സസൃ,പോഷകസാധനങ്ങംം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു 
ക്രമാതെ മണലില് ജല സംഗ്രദ്ഹണശക്ത്ീ വര്ദ്ധിപ്പിക്കു 
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കയും ച്ചെയ്യും. തരികഠംക്ക തമ്മില് ബന്ധമുണ്ടാക്ക! 

ഉറ്റ ഗ്രഫണശക്തി ക്രടുതലാക്കി സ്ഥായിയായ ഫഘടനം 

വൃ ത്യാസം വരുത്താനും ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു. കളി 

മണ്ണ്രീല് ജൈവപദാ൪ത്ഥങ്ങഠം ജലമോചനശക്തിയും 

ഉറ്റ മോചനശക്തിയും പര്ഭധിപ്പിക്കകയും, വായുപ്പുവേ 

ശനത്തിനു പേണ്ട ഇടയുണ്ടാക്കി സസ്യപോഷകവസ്തു 

ളൈ വിളവുകഠംക്കു ഗഹണദയാഗ്യുമാക്കിത്തീക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. 

മണരം, കളി, ശമൈവചദാര്ത്ഥങ്ങംം ഇവയുടെ 
വു ലി 

കരടു തല്കുറവനുസരിച്ചു മണ്ണിനെ തരംതരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

൨. ശിമരാശിമണ്ണു. 

മണലും കളിയും ഏകദേശം സമമായി കലന്നിരു 

ന്നാര അതിനെ പശിമരാശിമണ്ണ്ണെന്നു പറയാം. ഇ 

മഴ ുരുട്ടി താഴിയിട്ടാല് അധികമായി പൊട്ടിച്ചിത 

വകയില്ല. ഉണങ്ങിയാല് കടിപിടിക്കുകയും വെടിക്കുക 

യുമ ല്ല. ജലസംഗ്രഫണശക്തിയയം ജുചമോചനശക്തിയും 

മ ഡ്്ൃഗ്രഫണ ശക്തിയും ഉ റ മോചനുശക്തീയും; വം 

ഷ്വണശക്തിയും പശിമരാശിമണ്ണ്ില് ക്രമത്തിനള്ള തു 

കൊണ്ടു” ഈ മണ്ണു കൃഷിക്ക് ഏററവും യോജിച്ചതാ 

കുന്ന, 

; ] 

അളിമ്്്് 
സാധാരണ മണ്ണരു ജെവപദാര്ത്ഥങ്ങളുടെ 

അംശ അത്ചേശതമാനത്തിരു റത്തിരിക്കും. പതി 
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നഞ്ചു മുതല് ഇരുപതുവരെ ശതമാനം ജൈവപദാത്ഥ 

ഒ്9റം .അടങ്ങ്യ മണ്ണും ചില സ്ഥലങ്ങളില് കാണ 
പ 

പ്പെടുന്നു. ഇത്തരം മണ്ണിനെ അളിമണ്ണെന്നു പറയുന്നു” 

ഇതു കൃഷിക്കു യോജിച്ചതല്ല കുമ്മായം ചേത്്തം മറവം 

ഇത്തരം മണ്ണിനെ കൂ ഷിക്കു് ഉ പയുക്തമാക്കുന്നു. 

കൃഷിക്ക് ഏററവും ഉപയുക്തമായ ഗണങ്ങളോടു. 
ക്രദിയ മണ്ണ് ഏതാണെന്നു മനസ്സ്റിലാക്കണമല്ലോ. ഇരു 
പതുശതമാനം കളിയും, അവപതുശതമാനം മണലും, 
അഞ്ചുശതമാനം ജൈവപദാര്ത്ഥങ്ങളം അടങ്ങിയിരു 
ന്നാല് ആ മണ്ണു കൃഷി.ഒ യോജിച്ചതാണെന്നു കരുതാം. 
ഈ മണ്ണിന്െറ ഘടന ചെടികളുടെ വളര്ച്ചയ്മ, അനു 
ക്രലമായിരിക്കും. ഇതില് മിതമായ വായുസഞ്ചാരവും, 
ജലസംഗ്രഫ്ണമക്തിയുയം, ജലമോചനശക്തിയും, ഉപ്പ 
ഗ്രഫണശക്തിയും, ഉദ്ണ്ലുമോചനശക്തിയും, കേശാകഷ്വണ 
ശക്തിയും ക്രമത്തിനു" ഉ ണ്രായിരി;ഒം. 

ആയിരത്തിന്” ഒന്നരദാഗംവീതം. ന്ൈടജനും, 
ഫാസ് ഫാഠറിക്കു ആസിഡും, അഞ്മുഭാഗംപീതം പൊ. 
ട്ടാഷ,റ, കുമ്മായവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കില് അതിനെ 
മുള മണ്ണ്ണെന്നു പറയാം. ചെടികളുടെ വളര്പ്പയ്ത 
ഫാനികരങ്ങളായ ലവണങ്ങളോ തരമുങ്ങളോ ഇപ്പാതി രന്നാല് ഇത്തരം മണ്ണില് ഗുണകാരികളായ അണ ജീവികളുടെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു പോഷകസാധ നങ്ങഠം 



ട്വ) 

ചെടികഠംക്കു സ്വികരിക്കത്മക്ക രൂപത്തില് ആയി 

ത്തീരും. സസ്പയപോഷകസാധനങ്ങഠം തയാരചെയ്ത് 

കൊടുക്കുന്നതു മണ്ണിലുള്ള അണുജിച'കളാണെന്നും, 

അവ ആ പ്രവൃത്തി ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിനു മണ്രില് 

മിതമായ ഈപ്പ്ുവും, വായുവും, ചൃ ഉ ്ടായിരിക്കേണ്ട 

താണെന്നും കഓാക്കേണ്ടതാണു . 

മേരു പറയപ്പെട്ട ജലം, വായു, ചട എന്നീ 

മുന്നു” ഉപാധികറം ചെടികളുടെ വളര്ച്ചയ്യച എങ്ങനെ 

സഘായിക്കുന്നുവെന്നു നോക്കാം. ജലം മണ്ണിര മുന്നു 

പ്രകാരത്ത ല് കാണപ്പെടുന്നു. 

1, ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണശക്തിമുലം മളന്ണ്ിനുടിയി 

ലേക്കോ താഴന്ന സ്ഥലത്തേക്കോ ഒഴുകിപ്പോകുന്നവെള്ള.:- 

വ ന 
ഇതു പരക്കെ ഡ്യാപി് മണ്ണിലെ വായയസഞ്ചാരത്ത നും 

അണുജീവികളടെപ്രവത്തനത്തിനും തസ്സ വരുത്തുന്നു. 

നെല്ല) മുതലായ വിള വുകഠംക്കല്ലാതെ മററ വ രിള വുകഠംക്കു് 

ക്ത ലി പ്രയോഭനാ ചെയ്യുന്നില്ല. 

ഉ, മണ്ണിലെ ഭക്ശാക൪ഷണശക്തിമുലം മണണ്തര! 

കഠം ക്കിടയില് ക്രടി മേലോട്ടയന്നുവരുന്ന ഈര്പ്പം. 

ചെടികളുടെ വളര്പ്പയയക്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈരപ്പ 

മാണു” പ്രുയോജനപ്പെടുന്നതു”. സസ്യപപോഷകപടദാത്ഥ 

കറം ഈ ജലത്തില് ലയിച്ചു ചേരുകയും; ചെട' 

ചറം വേരുവഴി അവയെ സ്വീകരിക്കയും ചെയ്യന്നു. 
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മണ്ണില് വായു സഞ്ചരിക്കുന്നതിനും ഈ ഈര്പ്പം 

തടസ്സം ചെയ്യുന്നില്ല. 

8 പചെയില്കൊണ്ടു” ഉണങ്ങിയാലും ജലത്തിന്െറ 

കറെ അംശം മണ്തരികഠംക്കിടയിരല്ു അടങ്ങിയിരക്കും. 

തീജ്വാലയില് നല്ലവണ്ണം ലു ടുപ്പിടിപ്പിക്കുമ്പോഠം 

മാത്രമേ ഈ ജലം വിട്ടുപിരിയുകയുള്ള. ൭. 

മണ്ണിലെ ജലം ചെടികളുടെ വളര്ച്ചയും; പലപ്പകാര 

ത്തില് പ്രുയോജനപ്പെടുന്നു. മണ്ണിന്െറ ശീതോദ്്ാ . 

വസ്ഥയെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും സസ്യപ്പോഷകപദാര്ത്ഥ 

ക്ങളെ ലയിപ്പിച്ച ചെടികഠംക്കു ഗ്രഫിക്കുത്തക്ക പ്രുകാര 

ത്തില് അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ജലമാണു”. സസ്യ 

ങ്ങളില് ജൈവപദാര൪ത്ഥങ്ങറം നിമ്മിക്കുന്നതിനും സസ്യ 

വയവങ്ങളെ അവയുടെ പ്രവൃത്തിീകഠം നിവ്ൃഹിക്കു 

ത്തക്കതുപോലെ നേരേ നിവത്തുന്നതിനും മണ്ണിലെ ജലം 

ഉപകരിക്കുന്നു. മണ്ണിലെ ജലസംഗ്രഹണശക്തി ക്രമീ 
കയിക്കുന്നതിനു താഴെപ്പറയുന്ന സംഗതികഠം സഹായക 

മാകുന്നു 

മഴയ്യു് മുമ്പായ ഉഴുതോ കിളച്ചോ നിലം ഇളക്കി 
യിട്ടുകൊടുക്കുക, പച്ചിലവളം, കന്നുകാലിപളം മൃത 
ലായ ജൈവപദാര്ത്ഥങ്ങറം ധാരാളമായി ച്ചേക്കുക; 
മണ്ണിനടിയില് കുഴലുകഠം സൌകര്യംപോലെ നിരത്തി 
ജലന്നിഗ്ഗമനം നടത്തുക, ശരിയായും തക്കസമയത്തും 
നിലമൊരുക്കുക എന്നിപയാണു”. 
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ജലത്തെപ്പോലെതന്നെ വായ്യവും ചെടികളുടെ 

വളര്ച്ചക്കു അത്യൃന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. മണ്തരികഠം 

ക്കിടയില് വായു നിറഞ്ഞും ചലിപച്ചുകൊണ്ടും ഇര 

ക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷവായുവുമായി ഇതിന സമ്പക്കമുണ്ടു. 

സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകഠം ഉപ്ലുപസിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, 

അണുപ്പാണികളടെ പ്രവത്തനം ഹഛേതുവായും ഈ വായു 

വില് ഇംഗാലാമുവാതകം ക്രടിയിരിക്കും. ചെടികറം 

വേരില്ക്രുടി ശ്വാസോച്ഛൂപവാസം നടത്തുന്നതിനും അണു. 

ജീവികളുടെ പ്രവൃത്തികഠംക്കും മണ്ണില് വായുവിന്െറ 

പ്രവേശനം അത വ ാവശ്യമാണു . മണ്ണ പാകപ്പെടുത്തുന്ന 

തിനും ജൈവപ്പദാത്ഥങ്ങളെ ദ്രപിപ്പിക്കുന്നതിനും കൃഷിക്കു 

ദോഷം ച്ചെയ്യുന്ന അമൃങ്ങളെ മറ൨ സാധനങ്ങളുമായി 

യോജിപ്പിച്ചു ദോഷരഫിനഠാ ത്തീക്കന്നതിനും വായു 

പ്രവേശനം കൊണ്ടു മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ള. ചുരുക്ക 

ത്തില് മണ്ണില് വായയപ്രപേശനമില്ലെങ്കില് സസ്യങ്ങഠം 

പുഷ്ഠിയായി വളരുകയില്ല. 

സൂര്യപ്രകാശവും ചൂടും ചെടികളടെ വളര്ച്ചയെ 

നിയന്ത്രിക്കുന്ന മറ൪' ഉ പാധികളാകുന്നു. തണുപ്പ് 

അധികമായാല് ചെടികളുടെ വരച്ച നിലച്ഛുപോകുന്നു. 

ഇംഗ്ലണ്ടില് തണുപ്പുകാലത്തു ചെട്ടികാം വളരുന്നില്ല. 

അതുപോലെ ൭ ക്രടിയാലും ചെടികറഠം പാടിപ്പ്യോകും. 

ഇരുട്ടടഞ്ഞ സ്ഥലത്തു ഒരു ചെടി വച്ചിരുന്നാല് 
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അതിന്െറ ഇലയിലുള്ള പച്ചനിറം നഷ്ടപ്പെടുകയും 

അതു . വിളറി ആരോഗ്യം നശിച്ചതായിത്തിരുകയും 

ചെയ്യന്നു. സൂര്യപ്രകാശമുള്ള പ്രോഴാണു' ഇല പോഷക 

പദാത്ഥങ്ങറഥം പാകംചെയ്ത ചെടിയുടെ എല്ലാഭാഗ 

ത്തേയും അയയ്യ്ഛന്നതെന്നു പഠിച്ചുല്ലോ. 

ചോദ്ദയങ്ങറം 

1. മണല്, കളി, പശിമരാശിമണ്ണ്, ജൈവ 

പദാത്ഥങ്ങഥം ഇവയെ വിവരിക്കുക. 

9. ഓരോതരം മണ്ണിനേറയും പ്രത്യേക ഗുണ 
ങ്ങളെത്തെല്ലാമെന്നു വൃക്തമാക്കുക. 

8. മണല്, കളി ഇവയെ കരഷിക്കു” ഉപ്യുക്ത 

മാക്കിത്തിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? പ 
റി നം 4. കൃഷിക്ക്” ഏററവും പററിയ മണ്ണിന്െറ ലക്ഷണ 

അ്ങം എന്നെല്ലാം? 

പ്രായോഗികാഭ്യസ നം 

പിളക്കു കത്തുമ്പോറം തിരിയില് കരടി എണ്ണ 

_ തമല്ലോട്ടകയരന്നതു കേശാകര്ഷണശക്തികൊണ്ടോണെന്നു 
റ പറഞ്ഞു മനസ്സറ്ലാക്കണം, ഒരു മണ്കട്ടയെടുത്തു” 

അതിന്െറ ഒരററം വെള്ളത്തില് മുക്കിവല്പു” നനത്തെ 
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ഭാഗത്തുനിന്നു വെള്ളം മുകളിലോട്ട കയവന്നതു കാണിച്ചു 

കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങറംകൊണ്ട് 

കേശാക൪ഷണശക്തീ എന്തെന്നു കുട്ടികളെ ഗ്രഫീപ്പ 

കഓാവുന്നതാണ്ു്. 

രണ്ടു പാത്രമെടുത്തു ഒന്നില് പൊ ഉപ്ല്ൃഗ്രഷണം 

ടിപ്പ ചെളിയും മറെറാന്നില് മണലും ഇടു വെയ! 

പത്തു വയ്യൃണാ. ഏതിനാണു വേഗം ചൃടുപിടിക്കുന്ന 

തെന്നു നോക്കുക. മണലിന് ത ദ്ൃഗ്രഫണശക്തി ക്ര 
ന്യു 

തലാണെന്നു കാണാം. ആ രണ്ടു പാത്രങ്ങളും പന്നെ 
നു 

തണലില് എടുത്തുവയ്യക. മണല് വേഗം ചവിട്ടു 

തെക്കും. അതിനാല് ഉ ് ്യമോചന ശക്തിയും മണ: 

ലന ക്രടുതലാണെന്നു ൭ തളളിയും. 



പാഠം റം 

മണ്ണിലെ സസ്യയജ വിതം 

അണുകങ്ങളുടെ ജീപിതവും പ്രവൃത്ത യം. 

ക്ഷിണിച്ച മണ്ണം അണുകസംക്രമണവും.. 

അനുക്രലമായ പരിതഃസ്ഥിതിയില് ഒരു 

വിത്തു മണ്ണില് കുഴിച്ചിട്ടാല് അതു ക്രമേണ 

മുളപ്പ് അതേ ഇനത്തിലുള്ള ഒ ച്ചെടി വളന്ന 

വരുന്നതായി നമുക്കു് അനുഭവമുണ്ട് . ചെടി പുഷ്ടി 

പ്രാപിച്ച്” വേരു, തടി, ഇല, പൂവു”, കായ” മുതലായ 

അവയവങ്ങളോടുക്രടി വള ന്നവരണമെങ്കില് കുടുതല് 

സാധനങ്ങറം അതിനു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവ എവിടെ. 
നിന്നാണു ചെടിക്കു ലഭിക്കുന്നതു”. സൂക്ഷുപരിശോധന 

നടത്തിയാല് ചെടിയുടെ വളരപ്പഷ്രം അതു നില്ക്കുന്ന 

മണ്ണി നും ജലത്തിനും വായുവിനും തമ്മില് ഉററബന്ധ 
മുണ്ടൈന്നു മനസ്സിലാക്ക ൯ സാധിക്കും. ചെടിയുടെ 

അവയവങ്ങറം ന ക്കുന്നതിനു വേണ്ട പദാത്ഥങ്ങറം 

മണ്ണില് ന ന്നും ജലത്തില് നിന്നും വായുവിതന്നിന്നും സ്വീക. 

രിക്കുന്നുണ്ടെന്നു താഴെപ്പറയുന്ന പരിശോധനകഠംകൊണ്ടു 

വെങ്ലപ്പെടുന്നതാണു” . ജലത്തില് ഹ്ലല്ലാ സാധനങ്ങളും 
ലയിച്ചു ചരുന്നില്പ. മണല് പവവെള്ളത്തില് ലയിക്കാ: 
തിരിക്കുകയും പഞ്ചസാര ലയിക്കുകയം ചെയ്യുന്നു. പഞ്ച. 
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ത്സാരേ ലയിച്ച വെള്ളം രുചിച്ചുനോക്കിയാല് മധുരമുള്ള, 

തായിരിക്കും. എന്നാല് അതിലെ പഞ്ചസാര കാണാ൯ 

സാധിക്കയും ഇല്ലല്ലോ. ഒരു പാത്രത്തില് ഈ വെള്ളം 

ഒഴിച്ച ച, ടപിടിപ്പിച്ചാല് ജലം ആവിയായിപ്പ്യോക 

കയും പഞ്ചസാര പാത്രത്തില് ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യം. 

ശ്രദ്ധജലം വററിച്ചാല് പാത്രത്തില് ഒന്നും ശേഷിക്കു 

കയില്ല. 

തോട്ടത്തില്; നിന്ന കറെ കവത്ത മന്റ്റൈടുത്തു് കരു:പാത്ര 

ത്തിലീട്ട വെള്ള മൊഴിച്ച കലക്കുക. പിന്നീടു” ആ വെള്ളം 

.അരിപ്പുകടലാസ്സില് ത്ിദ൦ നല്ലാ കരടി അരിച്ചു ശുരഭ്ധി 

യാക്കുക. ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത തെളിഞ്ഞ വെള്ളം 

ചേറൊരു പാത്രത്തില് ഒഴിച്ചു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു വററി 

ക്കുക. ധഖെള്ളം മുഴുവനും വറവ൨മ്പോറം പാത്രത്തിനടി 

യില് ചാരത്തിനെറ നിറത്തിലുള്ള കുറെ സാധനം 

ശേഷിക്കുന്നു. ഇതു വെള്ളത്തില് മന്ണ്ുകലക്കിയപ്പോഠം 

അതില് ലയിച്ചുചേന്ന സാധനമാണ്”. മണ്ണിലെ ലയി 

ക്കുന്ന ഭാഗവും ലയിക്കാത്ത ഭാഗവും ക്രടി അരതമ്യ 

പ്പെടുത്തി നോക്കിയാല് ലയിക്കുന്ന ഭാഗം വങ്കരെ കുറ 

'വാണെന്നും ബോഭ്ധ്യപ്പെടം. ഇങ്ങനെ മണ്ണിലെ : ജല 

ത്തില് ലയിച്ചചേരുന്ന സാധനങ്ങളാണു ചെടികഠം 

സ്വീകര്! ദഒന്നതുര്. 
ഈ രവം പേരുകങ്കിലും തണ്ടുകളിലം 

ശ്രി ഇല കളില് ചെന്നുചേരുന്ന. ക്രടുതല് ജലത്തില് 

കറഞ്ഞയള വില് മാത്രമേ പോഷകപദാത്ഥങ്ങറം 
ലയിച്ചു 
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ചേരുന്നുള്ള എന്നും അധികമുള്ള ജലം ഇലയില്ക്രടി 

ചെളിയിലേക്കു പോക ന്നന്നും മുമ്പ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ” 

മണ്ണില്നിന്നും ചെടികഠം ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതു 

ഇങ്ങനെയാകുന്നു. 

ചെടികഠം പായുവില്നിന്നും ആഹാരം സ്വികരി 
ക്കുന്നുണ്ടു". ഒരു ചെടിയുടെ ഭാഗങ്ങഠം പുട്ടകരിക്കുമ്പോഠം 

പുക പൃഠപ്പെടുകയും കരിയാകുകയും ചെയ്യുന്നതു നാം 

കണ്ടിട്ടണ്ടു". ഈ കരി ഇംഗാലമാകുന്നു. ഇതു മണ്ണില് 
ലയിച്ചചേന്നിരുന്ന ചാര തത്തെപ്പ്യോലുള്ള തല്ല. ചെടി അന്ത 

രീക്ഷത്തില് നിന്നും ഇലകളിലുള്ള സുഷിരങ്ങറം വഴി 

ഗ്രഹിച്ച സാധനമാണിതു”. വായയവീല് ഇംഗാലം അ മു 

ജനുകവുമായി (ആക്സിജന്) ചേന്ര് ഇംഗാലാ മുവാതക 

മായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്െറ സഹാ 
യത്തോടുക്രടി ഈ വാതകത്തെ ഉംഗാലമായും അമു 

ജനകമായും ( ആക്സിജ നായും) വേര്തിരിക്കുന്നതിനുമള 
ശക്തി ചെടികളുടെ ഇലയ്മുച്ം ഉണ്ടു്. വളര്ച്ചയും 
മറവമായി ഇംഗാലത്തെ സ്വികരിച്ചിട്ടു ഇല അമുൂജനക 

ത്തെ (ആക്സിജനെ) വെളിയില് വീടുന്നു. ഇംഗാച 
ത്തോടുക്രടി അമുജനകം (ആക്സിജന്) ഹൈ ഡ്ഡജന്, 
നൈടജന് ഓവ സംയോജിച്ചു ചെടിയില് പഞ്ചസാര 

മുതലായ ജൈവപദാത്ഥ:ദറം സംജാതമാകുന്നു. ച്ചെടി 

യുടെ ഭാഗങ്ങഅറം കത്തുമ്പോഠം പുകയായി പോകുന്നതു” 



ടട 

ഈ ജൈവപദാത്ഥങ്ങളാണു”. ചാരമായി ശേഷിക്കുന്നതു 
മണ്ണ്ണീല്നിന്നും ചെടി സ്വീകരിച്ച അജൈവപദാര്ത്ഥ 

ങ്ങളാകുന്നു. 

അന്തരീക്ഷത്തില് അഞ്ചില് നാലുഭാഗവും നൈട 
ജനാണെങമ്കിലും ചെടികഠംക്കു” അതിനെ നേരിട്ട സ്വീ 

കരിക്കുന്നതിനു കഴിയുകയില്ല. എന്നാല് ഈ നൈട 
ജനെ ചെടികളുടെ വേരുകഠം 3ഒ സ്വീകരിക്കുത്തക്ക 
രൂപത്തില് മാറേറണ്ട് യിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വേണ്ട 

മാററമുണ്ടാക്കന്നതിനു” ഉതകുന്നതു മണ്ണിലുള്ള പലതരം 

അണുകങ്ങളുടെ (136൨൩3) പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. ഇവ 

യുടെ സഹായം ക്രൂടാതെ അതന്തരിക്ഷത്ത്ലെ നൈട 

ജന് ചെടികഠംക്ക ഉപകാരപ്രദമാകുന്നില്പ. പ്രാണികഠം 

ക്കെന്ന പോലെതന്നെ സസ്യങ്ങഠംക്കും നൈട്രജനും ഇംശാ 

ലവും യോഗവസ്തുക്കളാക്കിയല്ലാതെ ത്തഫാരമായി സ്വീക 

രിക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല. അമുൂജനകം (ആക് സിജന്) 

ചേന്ന നൈട്ടേറ൨ ലവണങ്ങളോ, ഫൈഡ്രജന് ചേന്ന 
അമ്മോണിയായോ ആകാം ഈ  യോഗവസ്തൃക്കറം. 

അത്തി ത്തിലുള്ള നൈടജനെ നൈട്രേറ൨ ലവണ 

ങ്ങളോ അമ്മോണിയായോ ആക്കിത്തിക്കുന്നതു പല ജാതി 

യിലുള്ള അണുകങ്ങളാകുന്നു. ന്നൈടജനെ അത്തരിക്ഷ 

ത്തില് നീന്നു മണ്ണ്ഠിലാക്കുന്നതിനും അതിനെ ചെടികഠംക്കു 

സ്വീചകരിക്കത്തക്ക രൂപത്തില് നൈട്രേറവലവണമാക്കു 

ന്നതിശം അമ്മോണിയായാക്കിത്തിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക 

തരത്തിലുള്ള അണുകങ്ങറം മണ്ണില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 
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അണുകങ്ങറം (138ഠ0/ദന്ദ) 

കൃഷിക്കു കൊള്ളാവുന്ന മണ്ണില് അനേകം തരത്ത! 

ലുള്ള പദാത്ഥങ്ങറം കലന്നിരിപ്പുണ്ടെന്നു നാം പഠിച്ചു. 

മണ്ണ? ചെം നിജ്ജീവസാധനും മാത്രമല്ല. മണ്ണിലുള്ള 

അണുകങ്ങളെക്കുറിച്ചു പുണ്ണജഞാനും ഉണ്ടാകുന്നതു വളരെ 
പ്രയാസമാകുന്നു. ഒരു “ഗ്രാം? തൂക്കമുള്ള ഒരു കര്ഷക 

മണ്ണില് ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം അണുകങ്ങറം 
ഉ ണ്രായിരിക്കുമമന്നു വപറഠറയുമ്വോഠം ഇവയുടെ സംഖ്യ 

ഏറക്കുറെ മയഫിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. ഇവ വിപിധജാതി 

യില്പെട്ടവയും വിവിധപ്ര ചത്തനങ്ങറം നടത്തി 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയുമാകുന്നു. മണ്ണില് നടന്നുകൊണ്ടിരി 
ക്കുന്ന പല മാററങ്ങറംക്കും അണുകങ്ങറം കാരണ്ദ്രത 
ങ്ങളാണ്. ഈ മാററങ്ങഠം മുലമാണു പോഷകസാധന 
ങ്ങറം മണ്ണില്നിന്നും സസ്ൃത്ങറം. സ്വികാര്യമായി 
ത്തിരന്നതു”. 

അണുകങ്ങളെ പ്രധാനമായി രണ്ടു ജാതികളായി 
വിഭജിക്കാം. ഒന്നു മനുഷ യന അനുക്രലികളം, മറെറാന്നു 
പ്രതിക്രലികളമാകുന്നു. പാലു തൈരാകുന്നതിഗം കള്ള. 
പുളിപ്പിക്കുന്നതിനും മറ൨ം സഹായിക്കുന്നവ ഒന്നാമത്തെ 
ജാതിയിലും. മന൯ഷ്ൃക്കും സസ്ൃങ്ങറംഗ്ദം നാനാവിധ 

രോഗങ്ങറം വരുത്തിക്കടട്ടന്നവ രണ്ടാമത്തെ ജാതിയിലും 
ഉംപ്പെടടുന്നു. 
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ഉപ്പകാരികളായ അണുകങ്ങറം മഴുസ്സിലുള്ള ജൈവ 

പദാത്ച ങ്ങളെ അഴു ദഖിച്ചേക്കുകയും അവയില്നിന്നു ഉത്ത 

വിക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളേയും സസ്യപ്പോഷക വദാ 

ത്ഥങ്ങളായി രൂപാത്തരപ്പെടത്തുകയും അന്തരീക്ഷത്തില് 

നിന്നും നൈടജനെ സ്വീകരിച്ചു മണ്ണില് കലത്തുകയും 

ചെയ്യുന്നു. അപകാരികളായ അണുകങ്ങഠം നേരെ വിപ 

രീതമായ പ്രവൃത്തികഠം ചെയ്യുന്നു. അവ മണ്ണിലെ 

സസ്വഭപ്പാഷകപദാ ത്ഥങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കുകയോ സസ്യ 

ങ്ങറംക്കു അസ്വി കാര്യമായ വിധത്തില് അവയെ ഭേദ 

പ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുനു. 

അനുക്രലീകളായ അണുകങ്ങഠം വദ്ധിക്കുന്നതിനും 

അവയുടെ പ്രവൃത്തി നിരബാധം തുടരുന്നതിനും അടി 

യില് പറയുന്ന പരിതഃസ്ഥിതികഠം ആവശ്യമാണു്. 

ധാരാ വായുസഞ്ചാരം, ക്രമമായ പ്പും, വേണ്ടു 

വോളാ ജൈപപദാത്ഥ:. ക്രമമായ കമ്മായച്ചേരുവ ഇവ 

യാണു. ഈ പരിതഃസ്ഥിതികഠം മണ്ണില് കുറയുകയോ 

ഇല്ലാതാകുകയോ ചെയ്താല് ' ഉപകാരികളായ അണുക 

ങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കുറയുകയോ അഥവാ ഇല്ലാതാക 

കയോ ചെയും. അപകാരികളുടെ പ്രവത്തനശക്തി! 

വദ്ധിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ഇടയാകും. 

അണു കവഗ്ലുത്തില് കരു ജാതി, അന്തരീക്ഷത്തില് 

നിന്നും നൈട്ജനെ . സ്വീകരിക്കു മണ്ണില് കലത്ത്തുമെന്നു 



ബ്ര [- 4 

മേന് സുചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാമാസ്തും വളരച്ചയുള്ള. 

ഒരു ച്യവചെടി പിഴുതെടുത്തു” അതിന്െറ വേരിനെ 

സൂക്ഷ്യമായി റ പരിശോധിച്ചാല് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള. 

അനേകം  മുഴകഠം കാണാ൯ കഴിയും. അവ മണസ്സിലുള്ള. 

ഒരു ജാതി അണുകങ്ങറം ചെടിയുടെ വേരിനകത്തുപ്രവേ 
ശിച്പു് അവിടെയിരുന്നുകൊണ്ടു് മണ്ണിനുള്ളിര പന്നു 

ചേരുന്ന പാക്യജനകത്െ സ്വീകരിക്കുകയും തന്മൂലം 

വേരുകഠം ഗോളാകൃത'യിലാ ലിത്തിരുകയും ചെയ്യുന്നവ 
യാകുന്നു. ഈ മുഴകറംക്കുള്ള ല് ൭നെജ൯ ധാരാളമട 

അിയ ജൈവപദാത്ഥങ്ങളു ണ്ടായിരിക്കും. ക്രടാതെ ചെടി 
യ്യടെ വേരിലും മറവ ഭാഗങ്ങളിലും ക്രട। മനൌൈടജനെറ 

അളവു” ര്രധികരിക്കുന്നു. ഇതിനാലത്രെ പയവവഗ്രു 
ത്തില്വെട്ട ഉഴുന്നു", പയറ്”, കടല ഇവയില് ധാരാളം 

പോഷക സാധനങ്ങറം ഉണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്നതു”. 

പയവവഗ്ഗത്തില്പെട്ട ചെടികറം വളരുന്ന മണ്ണിലെ നൈ 
ട്രജന്൯െറ അളവു, വദ്ധിക്കുന്നതായി പലപരിക്ഷണങ്ങളും 
കൊണ്ടു തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടു”- 

ക്ഷിണിച്ച മണ്ണ് (811: ടയ) 

മേല് വിവരിച്ച ജാതിയില് പെട്ട അണുകങ്ങംം 
എല്ലാ മണ്ണിലും ഒരുപോലെ കാണുന്നില്ല. ചിലസ്ഥലത്തു 
പയവ ചെടി പുഷ്ഠിയായി വളരുന്നില്ല. മററ ചില 
സ്ഥലങ്ങളില് അവ പുഷ്ടിയായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. 

രണ്ടു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഓരോ പയവചെടി പിഴുതെടുത്തു 
പരിശോധിച്ചുനോക്കിയാല് പുഷ്ണിയുള്ള ചെടിയുടെ വേരു 
കളില് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ധാരാളം മു൦കെഠം കാണം൯ 



കഴിയും. മറേറ ചെടി ക്ഷിണിച്ചിരിക്കും. അതിന്െറ 

വേരുകളില് വളരെ കുറച്ചുമാത്രം മുഴകളേ കാണുക 

യുമുള്ള. ഈ പഠിശോധനയില് നീന്നും ചില സ്ഥലത്തെ 

മണ്ണില് അണുകങ്ങഠം ധാരാള മുണ്ടെന്നും അതില് പയവറ. 

വട ] 7. 

ദൈടജയന് അടങ്ങിയ മുഴകം ഉണ്ടാ 

്) ] ക ക്ക തിനശക്തായുള്ള ത്ത വളരുന്ന പയവ ചെടിയുടെ 

ക്ലോടുക്ടടിയ മണ്ണില് വൂ രുന്ന പയ൨ മൂപപടലം 

ചെയിയുടെ മൂപപടദ്വം 
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ചെടി പുഷ്ട്രിയായി വളരുന്നെന്നും മറ൨ ചില സ്ഥലത്തു 

അണുകങ്ങളുടെ കുറവുകൊണ്ട പയവചെടിയ്യുച്, ക്ഷീണം 

സംഭപിക്കുന്നെന്നും മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ ച്ചയവ 
ൂ ര 

ചെടി മോശമായി വളരുന്ന മണ്ണിനെ ക്ഷിണിച്ചമണ്ണ 

(വല 9) എന്നു പറയുന്നു. 

ഇത്തരം മന്്ണ നന്നാക്കുന്നതിന്” ഒരു . ചികിത്സ 

നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഈ ചികിത്സാരിതിക്കു” 

“സംക്രമണം' ( ൩ഠഠയി൫110ന) എന്നു പറയുന്നു. 
പൃഷ്ണിയായി വളന്ന പയവചെടിയുടെ വേരില് ഗോളാ 

കൃതിയിലുള്ള ധാരാളം മുഴകറം കണ്ടതുകൊണ്ടു” അതു 

വളന്ന സ്ഥലത്തെ മണ്ണില് ചേണ്ടുവോ൭ം ഗണകാരിക 

ളായ അണുകങ്ങളുണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാം. ഈ സ്ഥലത്തു 
നിന്നും കുറേ: മണ്ണെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന്, പയവചെടി 

മോശമായി പന്ന സ്ഥലത്തു വിത൨കയും ൭ ഴു തോട്ട 

കിളച്ചോ രണ്ടിനം മണ്ണ്ണം കരട്ടിക്കലത്തുകയും ചെയ്യണം: 
അപ്പ്യോഠം ജത്തരം മണ്ണില് അണുകങ്ങറം ക്രമേണ 

വദ്ധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ പയവകൃഷി ചെയ്താല് 
പുഷ്ടരിയായി വളരുകയും അവയുടെ പേരില് ധാരാളം 
മുഴകഠം കാണുകയും ചെയ്യം. പയവവശ്ശുത്തിലുള്ളൂ 
ചെടികഠം കൃഷിചെയ്തു മണ്ണിലെ നൈടജനറെറ അളവും 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണു”. സസ്വപോഷണത്തെ സംബ 
ന്ധിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികറം ഇങ്ങനെ സാഗ്ര 
ഫിക്കാം.__ 
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1. ചെടിയുടെ ശരിയായ ൨ളര്ച്ചയ്യയ, അനേകം 

സാധനങ്ങം അത്യാവശ്യമാകുന്നു. അവയില് ഇംഗാലം 

രരന്തരിക്ഷത്തില്ന്നിന്നും ബാക്ക് സ്ുത്തുവ മണ്ണില്നിന്നും 

ചഭിക്കുന്നു. 

ളു, ചെടാകാം മണ്ണ നിന്നും ഞആഘാരാ മദ്രവതര്രവ 

ത്തില് മാത്രമേ സ്വീകതിക്കയുള്ള. ദ്രാവകരൂപത്തില് 

അതു പചേരുവഴി ലചടിക്കുള്ളില് കടക്കുന്നു. മണ്ണിലുള്ള. 

ഘനസാധഠ ൧30൦ ദ്രവരൂപത്തിലാകാത്തപക്ഷം ചെടി 

കഠം" അവയും പ്രയോാജനപ്പെടുന്നില്ല. 

്ി $ 

9. ചെ പറംക്കാവശ്യമുമ്ള സ... ഹത്ങളില് പ്രധാന 

മായവ നൌൈട്ജന്., ഫാസ് ഫറസ്റ്റ്, പൊട്ടാഷ്” ഇവ. 

യാകുന്നു. ഇതില് നൈടജ൯ ക്രടുതരു പ്രാധാന്യ 

മ൪ഹഫിക്കുന്നു. 

4. മണ്ണിലെ അണുകങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിമൂലം 

ൈജ൯ പല മാറാങ്ങംക്കു വിധേയമാകുന്നു. ഒരു 

ഇനം അശുകങ്ങഠം നൈട്രജനെ മണ്ണില് ശേഖരിച്ചു 

യ്യുകയും വേറൊരു ഇനം അതിനെ നൈട്രേറ൨ ലവണ 

മാക്കി മാറ൨കയും ചെയ്മുന്നു. 
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ചോട്ു,ങ്ങഠം 

1- മണ്ണി ല സസ്യ ജീവിതത്തെകറിച്ചു നിങ്ങാംക്ക് 

നു മണ്ണില്നിന്നും ത്തഹാരം സ്വീകരിച്ച" 

ചെടികഠം പളരുന്നുവെന്നും എങ്ങനെ തെളിയിക്കും? 

ഉ അണുകങ്ങാം മണ്ണില് എങ്ങനെ ജീചിക്കുന്നു 

വെന്നും അവയുടെ പ്രവൃത്തികഠം എന്തെല്ലാമെന്നും 

പിരിക്കുക. 

3. അണുകങ്ങളുടെ വദ്ധനയ്യു,* ഏതെല്ലാം 

അനുക്രല പരിതഃസ്ഥിതികഠം മ ണ്ടായിരിക്കണം? 

4. ക്ഷീണിച്ച മണ്ണ” (310 ടാ31)എന്നാല് എന്തു ₹ 

അതിനെ നന്നാഒന്നതിനുമമ മാഗ്ശം നീര്ദ്ദേ 

ശിക്കുക. 

പ്രായോഗികാഭ്യസനം 

ഒരു പയവലെടി പിഴുതെടത്തു മുടുഭാഗം വെള്ള 
ത്തില് കഴുകി വേരിലുളള മുഴ കഠം കാണിച്ചുകൊടുക്കു 

കയു. അവ അണുകങ്ങളുടെ പ്രവത്തനംമുലാം ഉണ്ടാ 

യിട്ടുള്ള വയാണെന്നു പറഞ്ഞൂ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക. 

വേരില് മുഴ്കഠം കുറവായിരിക്കകയും ചെടിയുടെ 

വളര്പ്പ ക്ഷിണിപ്പിരിക്കുകയും ചെയ്താല് അതു വളരുന്ന 
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മണ്ണില് അണുകങ്ങഠം കുറവാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം 

മണ്ണകളുടെ സംക്രമണം കൊണ്ടു ' അണുകങ്ങളുടെ സ്കൂ 

ലി പര് ദഥിപ്പിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. 

ര്ക്ള് 

വപ 13 

ശരിയായി നീലമൊരുക്കുന്നതിനു' 

അവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങ 

നിലത്തില് വിള പിറക്കുന്നതിനു 
മു൯പായി ചെയ്യുന്ന 

ഫ്ലല്ലാ കൃഷീപ്പുണികഠകക്കു
ം കരടി നിലമൊരുക്കതു എന്നു 

പറയുന്നു. ഉറച്ച ചോഷകാംശം നഷ്ടപ്പെട്ടും കിടക്കുന്ന 

മണ്ണു” ചെടികളടെ വളര്പ്പയ്യം യോജിച്ചതല്ല. ഉഴുതോ 

കിളച്ചോ മണ്ണു നല്ലപോലെ ുളക്കി കട്ടകഠം പൊടിച്ചും 

ക൭കഠം നീക്കിയും പിത്തുപീതച്ചാരു മാത്രമേ വിളവവ" 

തൃഫ്യികരമാഷിരിക്കു. ഉറച്ചമഴ്സില് വായസഞ്ചാരം 
കുറ 

ഞതി.്റിക്കും. പായു മഇ്ണ്റില് ധാരാളം: പ്രവേശിച്ചെങ്കില് 

മാത്രമേ മണ്ണിലെ അണകങ്ങറം ചെടിക്ക്” ആവശ്യമുള്ള 

ആവാരസാധനങ്ങറം തയാറാക്കി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ
. മണ്ണില് 

 പശ്ന്ന വളം ശരിയായി കരടിച്ചേക്കന്നതിനും മണ്ണിലെ 



ു് 

ച [ടി 
ജലസംഗഫണശക്തി വദ്ധിപ്പിക്കുന്നത'നം കേശാ 

കഠ്വണശക്തി ക്രമപ്പെടത്തുന്നതിനം മണ്ണിളക്കേണ്ടതു” 

അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഇളകിയ മണ്ണ്ല് കുരുന്ന ചെടിക 

ഉട വേയകഠം യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കുകയും അവയ്യാ 

പശ്യമുള്ള. ആഹാരം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വേനല് 

ക്കാലത്തു വളര്ത്തുന്ന സസ്ൃങ്ങറകക്കു മണ്ണ് ത്തഴത്തില് 

ഇളക്കണം. വഷകാലത്തു വളര്ത്തുന്ന സസ്പൃങ്ങം.ക്കു് 
ആഴത്തില് മണ്ണിളക്കുന്നതുകൊണ്ടു” വലിയ പ്രയോജന 
മില്ല. ചെഴിനിലങ്ങളില് ആഴത്തില് മണ്ണി ക്കിയാതഃ 

വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാന് എടുപ്പമുണ്ട്. 

ചെറിയ. തോട്ടങ്ങളാണെങ്കില് മ്സ്ണിളക്കുന്നതിനു 
കുന്താലി, രുവ്വാ, മുള്ളു മുമ്പാ, മുതലായ ആയ്യധങ്ങറം 

ഉപയോഗിക്കാം. അധികം വിസ്തരീണ്ണറമുള്ള തോട്ടങ്ങളാ 
ണെങ്കില് കലപ്പ മ പയോഗിച്ചു മണ്ണികക്കുന്ന ക്രടു 
തല് സരകയ്ക്യവും ലാഭവുമാകുന്നു. നല്ല പവം നോക്കി 
ഉഴുതാല് കട്ടകറം മ ബഭാകാതിരിശക്കും. പരുവം തെററ് 
ഉഴുതാരു കട്ടകറം ഉണ്ടാകാ൯ എളുപ്പമുണ്ടു'. നിലത്തില് 
കട്ടുകറം ഉണ്ടായാല് അവദഷെ തടയേണ്ടത് അത, 
പശ്യയമാകുന്നു. അല്ലെങ്കില് കട്ടകഠംക്കുള്ളില് വായുവും 
“ജലവും പ്രപേശി്കാതിരിക്ദകയും അങ്ങനെ മണ്ണ് എല്ല: 
യിടത്തും ഒരുപോലെ പാകപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും- 
വിത്തു വിതച്ചാല് ഹപ്പാസ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ കീളി 
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ക്ഒന്നതിനും കട്ടുകഠം പ്രതിബന്ധമായിത്തിരും. ചെരിപ്പോ. 

പല്ലിയോ ഉപയോഗിച്ചു നിലം ന്രപ്പവരുത്തേണ്ടതും. 

ഒഴിച്ചുകൂടാന് പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. 

ഫ്ലല്ലാ വിള വുകഠംക്കം മണ്ണ് കരേ രീതിയില് ഇള 

ോണ്ടെതില്ല. വൃക്ഷങ്ങറംക്കും കുററിച്ചെടികഠംക്കും ഉറച്ച, 

മണ്ണിലും വളരാ൯ പ്രാഫ്യിയുണ്ടു്. ചെറിയ ഇനം സസ്യ 

ജ്ലഠംദ9 മണ്ണു പൊടിഞ്ഞും മാര്ദുവമായും ഇരിക്കണം. 

വെള്ള ക്കെട്ടളള സ്ഥലങ്ങളില് മരച്ചീനി, ചേമ്പു”, മധുര 

കിഴങ്ങു” മുതലായവ നടുന്നതിനു” വാരങ്ങറം കോരി ശരി 

പ്പെടുത്തുന്നു. പയറ്. മുതിര, കരിമ്പു”, മുതലായവ 

കൃഷിചെയ്യുന്നതിന് പണകറഠം കോരാവണ്ടു”. വെള്ളം. 

കെട്ടിനില്ക്കുന്നതിനാല് ഉണ്ടാകാവള്ള ദോഷങ്ങാം പരി 

ഫരിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതു. വെള്ളം 

കറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് പാത്തികഠം ഉണ്ടാക്കിയും കുഴി” 

കഠം കുത്തിയും വിത്തുകഠം നടുന്നു. ജലസേചനത്ത ൯ 

സൌാകര്യമുണ്ടാക്കുന്നതിനും, ചെടികഠംക്ക്” അധികം ചൂടേ 

ലൂപാതിരിക്കുന്നതിനുമാണു”് ഇങ്ങനെ ചെയുന്നതു. 

ചെളിനിലം ഒരുക്കുന്നതു” വളരെ കരുതലോടുകൂടി 

വേണം. ചെളിമണ്ണ് ഉ ണങ്ങി കട്ടപിടിച്ചാല് അതു, 

പൊടിക്കുന്നതിനു പ്രയാസമുണ്ട് . ചെളി അധ് കം നന 

ഞ്ഞാലും ഒരുക്കുന്നതിനു പിഷമമാഷം. മണല്യാ പശിമ 

രാശിമമ്ത്ും ഉള്ള. ന്ലങ്ങംം ഉഴന്നതിന് അത്ര. 

പ്രയാസമില്ല. 
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ഹു 

വ'ളവെടപ്പ കഴിഞ്ഞാല് താമസം ക്രടാതെ നില 
റു 

൭ മാരു കേണ്ടെ മാകുന്നു. എമില് മാത്രമേ വെയലുഠം വായ 

ടാതെ മണിദെ വും ഏറ മണ്ണ പാകപ്പെടുകയുള്ള. രു ന്്റിലെ 

ഈപ്പം നാഴ്സപ്റെ തിരിക്കുന്ന തിനും കാലേക്രടു'! അടുത്ത 
൨. 

വികവിറക്കുന്നതിരം ഇഴ പ്രയോജ നപ്പെടുന്നു. പിള 

ലെടുച്ച കഴിയുമ്പോഠം നിലത്തില് ശേഷിക്കുന്ന സസ്വാ 

വശിഷ്ടങ്ങളില് വിളവിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കീടങ്ങളം 

കുമിറം ദരാഗാനുക്കളും (8നസ്സദ പതുങ്ങിഷിരിക്കുന്നതു 
സാധാരണ സംഭവമാണ്. കാലേക്രട്ടിയുകൂ നില മൊരുക്കു” 

അവയെ ക്രടി നശിപ്പ്ീക്കുന്നതിനു് ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. 

സസ്ധൃങ്ങഥം വളന്ന തുടങ്ങിയാല് ആ യ്യിട യി 

ലു മള, മണ്ണ ഇള ശഖയിടണം. ചെടികഠം 4൭ ടയിലകള 

കള കറം നശിപ്പിക്കുക, മണ്ണില് വായു സഞ്ചാരവും ജല 
സ. ഗ്രഥണ മുക്തിയും വദ്ധിപ്പി ക്കുക, കേശരാകരഷണനെ 

ശക്തി ക്രമപ്പെടുത്തി ചെടികളുടെ വളര്ച്ചയെ സഹാ 
 യക്കുക ഇവ ഹ്ലല്പാം ഇതുകൊണ്ടു സാധിക്കുന്നു. ഇടയിളൂ 

ക്കുന്നതിനു കളമാന്തി, കൊച്പുതുവ്വാ മുതല യ ആയം 
ഒ്9റം ഖൃഷിമൊ൪ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 

നല്ലവിത്തു". കൃഷി ഫലപ്രദമാകണമെങ്കില് പി മൂ് 
എത്ര ഖം ഗുണമുള്ള തായി ഠിക്കണം. “വിത്തുഗുണം പത്തു 
ഗന്നം” എനാണു പലഞ്ചൊല്ല്. കൃഷിശാസ്രത്തില് 
വിത്തു " എന്നു പറയുമ്പോറം കായെന്നും അരിയെന്നും 
മാതൃമപ്ല അത്ഥ. ചെടിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും വിത്തി 
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നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കരിമ്പു”, മരച്ച്ടരിനി മുതലായവ. 
യില് അവയുടെ തണ്ടുകളാണല്ലോ വിത്തിനായി ഉപ. 

യോഗിക്കുന്നത്ു”. ചേന, ഇഞ്ചി മുതലായവയുടെ കിഴങ്ങ് 

(കാണ്ഡം) വിത്തിന് പ ചെടിയുടെ 

ഏതുദാഗം വിത്തിന്” ഉപദയാഗിച്ചാലും അതു” ഏററവും 

ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണു്. വിത്തു് 
രോഗങ്ങറം ബാധിച്ചിട്ട്ല്ലാ ത്തത്രാ മുഴുപ്പുള്ള തൃമായ് 

രികന്നം. അത്തരം വിത്തില്നിന്നു മാത്രമേ പുഷ്ണി 

യുള്ള തൈകറം ഉണ്ടാകയുള്ളൂ.. മുഴുപ്പു. വിത്തുകളില് 

കതെകളെ. പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു പേണ്ട ആഷാരം 

തു ണ്രായിരിക്കും. ച്ചെടിയുടെ വേരുകഠം മണ്ണില് വ്യാപിച്ചു 

ത്തൃഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പ്രാഫ്ലീയുണ്ടാകുന്നതുപരെ 

ഒ തെകഠംക്കു് ആവശ്യമുള്ള പോഷകസാധനങ്ങംം 

പിത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബല്ല വിത്തില്നിന്നും മുള ലു 

പരന്ന തൈകഠംക്കു? $രോഗങ്ങളിലും കിടങ്ങളുടെ ഉപ, 

ല്ധങ്ങളിലും നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു ശക്തി 

൮ൃണ്ടായിരിക്കയും ചെയും. 

ചോഷകസാധനങ്ങം കുറവായിരിക്കുകയോ രോഗം 

ബോധിക്കുകയോ ചചയ്കാല് വ്ത്തുകഠം വിരൂപങ്ങളായി 

കപിക്കുന്നു. അത്തരം വിത്തുകഠം ശരിയായി മുളയോ 

രിക്കുകയോ മുളച്ചാല് തന്നെ അകാലത്ത ല് നശിച്ചു 

ഉപാകുകയോ ൭ ചയ്മുന്നു. 
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സസ്യാഹാരം നൈടജരു, ഭാവഹം, പപൊട്ടാസ്യ്യം 

ഇവ മുന്നും കഴിച്ചു ബാക്കി വേണ്ട തആഫാരസാധനങ്ങറം 

മണ്ണില് വേണ്ട വോളമുണ്ട്. ചല മണ്ണ്ണില് കുമ്മായവും 

കുറചായിരിക്കും. ണ്ണ രാസപരിശോധന ചെയ്തുനോക്ക 

യാല് വലിയ തോതില് സസ്യ്യാഹാരങ്ങറം യില് അട 

ങ്ങ് യിട്ടണ്ടെന്നു കാണാമെങ്കിലും അവയില് അധിക 

ഭാഗവും ജലത്തില് ലയിപ്പു ചേരത്തക്ക നിലയിലല്ല 

വത്തിക്കുന്നതു”. ചിലപ്പ്യോഠം അവ സംയുക്തടപ്യങ്ങ 

കായും കാണപ്പെടുന്നു. വായുവിനെ റയു൦ ജലത്തിന്െറ 

യും സമ്പക്കം, അണുകങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഇവകൊടണ്ട 
ആ ഫാരപദാത്റങ്ങറം ജലത്തില് ലയിച്ചു ചേരുകയുള്ളു 
ജല്പത്തില് വയി പ്പുചേരുന്നവയെ മത്രമേ സസ്യങ്ങറം 

ആഹാരമായി! സ്വീകരിക്കയുള്ള. മണ്ണില് സസ്യാഹാരം 

പെട്ടെന്നു നഫ്ലപ്പെടാതെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതു് ഇവ്രു 

കാരമാകുന്നു. 000 റാത്തല് നെല്ലും അത്രയും തൂക്കം 

വയ്യേ്ോലും ഒരേക്കര് സ്ഥലത്തു നിന്നും വിളവഖായി എട 
ക്കമ്പോറം ആ സ്ഥലത്തുനിന്നും 48 റാത്തല് നൈട്രജനും 

8 റാത്തല് ഭാവഹാമ്ുമവും 41 റാത്തല് പൊട്ടാഷും 
ന്റെല്ലു ച്ചെടി നിക്കം ചെയ്യുന്നതായി കന്നക്കാക്കിയി 

ട്ടണ്ടു. മണ്ണിന്െറ വിയ്യം നശിക്കാതിഠിംണെമെങ്കില് 

നിശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങഠം വളത്തിന്െറ രൂപ. 
ത്തില് മണ്ണില് കലത്തേണ്ടത്ര് അത്യാവശ്യമാ കുന്നു. 
ശരിയായി വ സുക്ഷിചച കുന്നുകാ ചം ചേന്താല് 
മണ്ണി" ലെ വിപ്ലം നിലനിവത്തും. ആആ വം മണ്ണിനെ൨ 
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ഘടന നന്നാക്കുകയും മണ്ണില് വായു പ്പവേശനം ഉണ്ടാ 

ക്കുകയും അതിലെ ചട സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

എന്നാല് പൃതീയ ചാണകം തരമായി ഉപയോഗിച്ചാല് 
ചിത്ലിനന്െറ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായേക്കും. ചീത്തേതിനു 

ശേഷ മ ചാണകം നല്ല വള മായ'ത്തീരൂ. ചിഞ്ഞ ചാണ 

കത്തില് ചിതലിനെ ഉപദ്രവം കുറയും- ചാണകം 

മ ണങ്ങിയാല് അതിലെ പ്രധാന പോഷകസാധനമായ 

ഒ൭നെഠജ൯ നഷ്യപ്പെടും. 

സംരക്ഷണ-. വ കവീനെറയും വിള പിറക്കുന്ന സ്ഥല 

ത്തിനെ റയും സംരക്ഷണം അതിപ്പധാനമായ ഒരു സംഗ 
റു ി 

സിയാകുന്നു. മ൭ ക്രടാതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് മണ്ണൊലിപ്പു 

മുലമുണ്ടറകുന്ന നാഴ്റ്രാ ഭീമമാകുന്നു. തന്മൂലം മണം 

അതിലെ വവും ഒരേസമയത്തു നഷ്കപ്പെടുന്നു. മേല് 

മഴ്ന്റിലുണ്ടാകുന്ന ഒഴുക്കുമുലമാണു ക്രടുതല് നഷ്ടം സംഭവി 
2 

ക്കുന്നത്. മണ്ണിനടിയിലോട്ടു താഴന്ന ജലത്തിലെ ക്രഃ 

തല് ഭാഗവും കേശാകരഷ്ണം മൂലം സസുപ്പോഷക 

സാധനങ്ങഠം ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് പിണ്ടും ഉയന് വര് 

കയ്യം സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകഠക്കു' അതു ലഭ്യമാകുകയും 

ചെയ്യുന്നു. മേല് മണ്ണ്ണ് തു ണങ്ങി ഈപ്പും കറയുമ്പോ 

ണു കേശാക൪ഷണം മൂലം മണ്ണിനടിയിലെ വെള്ള. 
ലു എ 

മേലോട്ട് ഉയന്വരുന്നതു 

ചരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് ചരിവിനു കുവക്കെ 

റം നീമ്മിച്ച് തറ തടകളായി തിരിച്ചാല് വരമ്പുക വു ടട 
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 വെള്ളംമലിപ്പുമുലമുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം പരിഫരിക്കാവുന്ന 
താണു. മാരോ തടിലും ലീഴന്ന വെള്ളം അവിട്പിടത്ത 
ന്നെ താഴത്ത ദവെണ്ണം മണ്ണിള ക്കിയിടേണ്ടതുമാകുന്നു. യുക്ത 
മെന്നു തോന്നുന്നപക്കും ഒലിച്ചുവരുന്ന മണ്ണ തടയത്തക്കത 

ഞങള തക്ക സ്ഥാനങ്ങളില് അങ്ങുമിങ്ങും ചാല 
കറം ഉണ്ടാക്കുന്നതും നല്പതാകുന്നു. ചാലുകള'ല് മണ്ണ 

 !(.- 

നിറഞ്ഞാല് സാകര്യംപോലെ അതു മാററി ആവശ്യ മുള്ള ഭാഗങ്ങളില് ടകൊള്ളാവുന്നതാണ്ട്. 

പ് 
നി 

ളം 

കു 

കൃഷിമുലം മണ്ണില്നിന്നും നിക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്ന 
പോഷകപദാ തഥങ്ങളെ വി മിന്നും മണ്ണില് ചേത്തു/ 
മണ്ണിന്െറ പിയ്ക്ം കുറയാതെ നിച നിവത്തിക്കൊണ്ടു 

പോകണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മ്റിനെറ ഘടനയം 
 വിളവിനെറ സ്വ ഭാവവുമനുസരിച്ചു" വേണ്ട വളങ്ങളും 
| മേലുരവും ചേത്തു” ഈ ഉദ്ദേശം സാധിക്കാവന്നതാണു'. 
ഇതിനായി കാലിയ്യരം, പച്ചിലവളം മുതലായ പൊതു 
വളങ്ങളും എല്ലുപൊടി; മത്സ്യവളം മുതലായ പ്രതേക 
വളങ്ങളും മ പയോഗിക്കുന്നതു യുക്തമായിരിക്കും. 

പലതരം ശല്യയങ്ങഠകൊണ്ടു ചെടികഡക്കു വലയ 
തായ നാശം സം ഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവ യില്നിന്നു 
ചെടികളെ രക്ഷിക്കേണ്ടതാണു:. ചാഴി, ചെഒള*, പുഴു 
മുതലായ ഷടു പദങ്ങറം, ഇത്തിഠം മുതല:യ ഭക്ഷ ൮0൮ 
ഘാരികറം, കമിഠം വര്ഗ്ഗത്തില് പെട്ട സസ്ധ്യങ്ങാം ഇവ 
ഖിളവുകള ടെ പ്രധാന ശത്തുക്കളകുന്നും ഇവയുടെ ശല്യ 
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ഉ ണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനു താഴെപറയുന്ന പ്രതിവ്ധികഠം 

അനഷ്യിക്കാവുന്നതാണു”. വൃത്തിയായി നിലമൊരുക്കി 

ത൧൭ സമയത്ത വിളവിറക്കുക. എല്ലാവിധത്തിലും ഗുണ 

മുള്ള വിത്തു” ഉപയോഗിക്കുക, അയല് ഒപ്പിച്ചു കൃഷി 

യിറക്കുക, വ്ജവു പരിവത്തനം നടത്തുക ഇവയാകുന്നു. 

ചോദ്പങ്ങഠം 

1]. വിതയ്യച്ഛന്നതിനു മു൯പു നിലമൊരുക്കുന്നതു് 

എന്തിന ളു 

ള. മണ്ണ്ണൊലിപ്പു തടയാന് പ്രധാനമായി എന്ത 

ചെയുണാ* 

ളൂ, മണ്ണിന്െറ പീര്യം നിലനിവത്തിക്കൊണ്ടുപോക 

നന തിന് എന്തെല്ലാം കതതലുകഠം ച്ചെയ്തിരി 

ക്കം? 

പ്രായോഗികാഭ,സനം 
[൦ തിത്തി തിനി 

പിദ്യര്ത്ഥികളെ ഒരു കഷിസ്ഥലത്തു ക്രടിക്കൊണ്ടു 

പോയി അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവൃ ഞീകളം 

കാണിച്ചുകൊടുത്തു കാര്യം പഠിപ്പ'ക്കുക. 



പാഠം പു 

വിത്തു തെരഞ്ഞെട്പ്പ” 

മീക്ക കൃഷിക്കാരും പത്തു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കത) 

ത്തില് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതിനാല് കൃഷിയ്യു, 

വലിയ ദോഷം നേഠിട്ടകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമുളള. 

വിത്തു” ഏറാവും നല്ല അംശത്ത'ല് നിന്നും പ്രത്തേകം 

മേഖരിപ്പു സുക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അധികം വലുതോ 

തീരെ ചെവതോ ആയ ഭാഗങ്ങറം പിമ്തിനായി മാററി 

വയ്യരുതു”. പക്വമായ ഫലങ്ങളില് നിന്നു മാത്രമേ 

വിത്തിനെടുക്കാവു. വിളവു ശരിയായി ഛ്ലത്തീട്ടില്ലാത്ത 

പിത്തുകറം ഉപയോഗിച്ചാല് അവ ശരിയായി മു്ടയ്യ 

കയോ മുള ലയൂവളന്നുവന്നാലും ഫലപ്പാപ്ജിയില് എത്തു 

കയോ ചെയ്യുന്നില്ല. കീട ബാധയുണ്ടായ വിളൂവില്നിന്നും 
പിത്തിനെടുക്കുന്നതും നന്നല്ല. 

വദ്ൃശുദ്ധിയുള്ള വിത്തു തെരഞ്ഞെടു മക്കണ്ടതു് 

അത്യാവശ്യുമാകുന്നു. പല ഇനം വിത്തുകാം കലത്തി 
ഒരേ നിലത്തില് പിതയ്മന്നതു ദോഷകരമാണ്”. ഓരോ 
ഇനത്തിനും മുപ്പ വ്യൃത്യാ സപ്പെട്ടിരിക്കും. അതിനാല് 

ഓരോന്നും പാകപ്പെടുന്നതു” വുത്ൃസ്ലകാലങ്ങളില് യിലി 

രിക്കുമല്ലോ. തന്മൃലം ഒന്നിച്ചു വിളവെടുക്കുന്നതിന 
സാധിക്കുന്നിപ്പ. ൮൮ കാലങ്ങളിച്ചായി വിളവു പാകപ്പട്ടു 

വന്നാല് പക്ഷികളുടടയും കീടങ്ങളുടെയും ഉപദ്രവം 
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അധികമാകന്നു. അതിനാല് അവിചാരിതമായ നഷ്ടം 

കൃഷിക്കാരന സഹികേണ്ടെിചരും. ക മുത്തില് മെനിക്കു 
മ്പോഴും വിത്തു “ഉണക്കുമ്പോഴും വിത്തിനു കലര്പ്പ 
വരാതെ സുക്ഷിക്കേണ്ടതു” അ ത്യാവശ്യമാകുന്നു. 

വിത്തുകഠം എല്ലാംതന്നെ കഴിയുന്നത്ര സൂക്ഷൂത 
യോടുക്രടി തെരത്ഞെ ക്കേണ്ട താണ്നെന്നു കഴിഞ്ഞെ പാഠ 
ത്തില് സുചചപിചിട്ടയെ. വി 4 ചു പ്പിച്ചിട്ടു്ടു നെല്ലവിത്തു തെരഞ്ഞെടു 
ക്കുന്നത ൪ പ്രതേകം അനഫ്യ്രിക്കാവുന്ന ചില രീതി 
കറം അടിയില് പിപരിക്കു ന്ന. 

കാലാവസ്ഥയുടെ ദോഷം കൊണ്ടാ, ചാഴി മുത 
ലായ കീടങ്ങളുടെ ശല്യം കൊണ്ടോ വിളവിനു കേടു 

സ ഭവിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നും വ്ത്തു ശേഖരിക്രെതു', 

വിളവു പാകമാകമ്പോഠം വയലില് ഇറങ്ങി ആരോഗ്യ 

മുള്ളതും ധാരാളം മണികറം ഉള്ളത്താ കേടു പററീട്ടി 

ല്ലാത്തതുമായ ചടികളെ അടയാളപ്പെടുത്തി ന ൨ 

ത്തണം. അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നിവത്തീട്ടുളള 

ചെടികളിലെ കതിരുകഠം പ്രത്യേകം കൊയ്ക്കു മെതിച്ചെ 
ടക്കണം. ഈ വിത്തു ക്രമമായി ഉണക്കി . ശരിയായി 

സൂക്ഷിക്കണം. വിണ്ടും ഒരു തടി നിലത്തില് ഇതേ 

വിത്തു" യഥാകാലം കൃഷിയിറക്കി അതില്നിന്നും മുന് 

വിവരിച്ചപോലെ വിത്തു തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ 

തെരത്ഞെടട ന്നെ വിത്തു"വിണ്ടും വിത്ത നായ പ്രത്യേകം 
കൃഷിയിറക്കുകയും ബാക്കി പൊതുകൃഷിയ്ല,, വിത്തിനായി 



ഉപയോഗിക്കുകയം ച്ചെയ്യാം. തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പത്തു” 

പിതച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നും തന്നെ വീണ്ടും വിത്തിനായി 

എടുക്കുന്നതല്ലാതെ പൊതുവായി കൃഷിയിറക്കിയ സ്ഥലത്തു 

നിന്നും ചിത്തിനെടുക്കാന് പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ത്ആവ 

ത്തിച്ച വിത്തു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായാല് വിത്തിനെ റ 

ഗുണവും വിളവിന്െറ തോതും സാരമായി അഭിവൃദ്ധി 

പ്പെടുന്നതാണു . 

ഓരോ ജാതി വിത്തിന്െറയും ദോഷങ്ങറം നീക്കി 
ഗുണങ്ങറം വദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണു” കര്ഷകന് ഗാന്ദി 
ക്കേണ്ടത്. ഓരോ പ്രദേശത്തിനെറയും പ്രകൃതിക്കനു 

ഗുണമായ വിത്തു ലഭിക്കുന്നതു” ഒരു വലിയ നേട്ടമാകുന്നു. 
സസ്ൃശാസ്രര, വിദശ്ധന്മാര് ഒന്നിലധികം ഇനും ചെടി. 
കളു ടെപരാഗങ്ങറം കൃത്രിമമായി സംയോജിപ്പിച്ചു വിശേഷ 
ഗുണങ്ങളോടുക്രഠിയ പുതിയ, ജാതി വിത്തുകളെ തുല്വാ 
ദ്പ്പിക്കുന്നു. സാധാരണ കൃഷിക്കാ" ഇതു സാദ്ധ്യമല്ല. 

നെല്ല വിത്തു തെരത്തെടുപ്പിനെപ്പററിയാണു മേല് 
പ്രസ്താവിച്ചതെങ്കിലും മറ൨ വിത്തുകഠ തെംഞ്ഞെടക്കുന്ന 
തിലും ഒരചിത്യമായി ഇപ്പകാരം പ്രവത്തിക്കാവുന്ന 
താണു”. ചെന്നിരോട്ടം ബാധിച്ച കരിമ്പിന്തലയോ 
കേടു പററിയ ച്ചേന്ദൃയാ വിത്തിനു" ഉ പയോഗിക്കുരുത്ു”. 

വിത്തു സംഭരണം. വിത്തുകഠം ശരിയായ പാകത്തിസ" 
ഉണക്കി സൃക്ഷിക്കണം. നെല്ല വിത്താണെങ്കിര അതു് 
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ഉ ണക്കുന്നവനും ഉണങ്ങണം എന്നൊരു ചൊല്ലു” ഉണ്ടു”. 

൭ ണങ്ങന്നതിനായി ചെയിലത്തീടടന്ന വിത്തു മുയ്യം 

ഇളക്കിക്കൊണടിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം വിത്തിനെറ 

ഒരു വശം മാത്രം ഉണങ്ങുകയും അതീനു കേടു ഭവിക്കു 

കയും ചെയ്യും. ശരിയായി ഉണങ്ങാത്ത വിത്തു സുക്ഷിച്ചു 

വച്ചാല് അതിശ പൂപ്പല്? പറവകയും മുളയ്യക്ാ൯ 

ശക്തിയില്ലാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഉണക്കു ക്രടിയ 

പിത്തു വിതച്ചാ൯ കിളിക്കുകയില്ല. ചേനു, കാച്ചില്, 

നനകിഴങ്ങ്” ഇവ ചാണകവെള്ളത്തില് മുക്കിയശേഷം 

൭ണക്കി സൂക്ഷ ക്കുന്നതു ഗുണകരമാകുന്നു. മര പ്പീനിക്കന 

ഈപ്പുമുള്ളതും ചുട് അധികം തട്ടാത്തതുമ്ധയ തണ ലുള്ള. 

സ്ഥലത്തു കെട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു" സൂക്ഷിക്കുന്നതു കൊള്ലാം. 

കാപ്പിപ്പഴങ്ങഠം ശേഖരിച്ചാല് അധികനാഠം വച്ചേ 

കാതെ പാകാന് ഉപയോഗിക്കണം. അധികം പഴകിയ 

വിത്തു പാകാന് മ പയോഗിക്കുന്നതു നന്നല്ല. പഴക്കം 

ക്രടുംതോറം മുളയയച്ഛന്നതിനുമ്ള ശക്തി കുറയുന്നു. നെല്ല 

പിത്ത. മരം കൊണ്ടുള്ള. അറകളിലും പത്തായങ്ങളിലും 

സൂക്ഷിക്കുന്നതു” ഉത്തമമാകുന്നു. പയവ മുതല യവ മണ് 

പാത്രങ്ങളില് ഭദ്രമായി മുഭി സൂക്ഷിക്കാം. ഫില ഇനം 

പിത്തുകഠം ഇടവിട്ടു കൂണക്കുന്നതു നന്നാണ്”. വിത്തു 

സുക്ഷിക്കുന്ന അറകളില് എലിയോ പൂച്ചികളോ കട 

കാന് അനുവടിക്കതതു”. വിത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പഅ യ 

ങ്ങളിലും പത്രേങ്ങളിലും പാററാപ്പാഷാണം ഇട്ടുവയ്യക 

ന്നത് ആ ഇന്തക്കളെ തടയാ൯ കൊള്ളാം. 
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പിത്തുപരിശോധന. .ചിതയ്യ്ന്നതിനുമ്ൂ വിത്തു 

ി മുന് കൂട്ടി പിയാ താട. അതിലേക്കു” അടി 

യില് വിവരിക്കുന്ന രീതി കൈക്കൊമ്ളന്നതു നന്നാ 

യിരിക്കും. അറയുടെ പലഭാഗത്തുനിന്നുമായി കു്്രൂ്ല 

 പിത്തെടുത്തു" എല്ലാംക്രട! നല്ലപോലെ ക്രട്ട! ഇളക്കണം, 

അതില് ജിന്നും പത്തു വിത്തെടുത്ത് നനച്ഛൂ” ഒപ്പുക 

ടലാസ്ത്റിലൊ, തൃണിയ്ചൊ പൊതഞ്ഞു” കുറെ 

നനഞ്ഞ മണ്ണിട്ട മൂടി  ഉരുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു 

സൂഷ്മിചണെം. ചുന്നോ നാലോ ദിവസം കഴിഞ്ഞു ം 

 കെട്ടെടുത്തഴിച്ചു” കിളത്ത മണികറഠം എത്രയെന്നു തീട്ട 

പ്പെടു ന്തണം. എട്ട വിത്തു” എങ്കിലും ശരിയായി കിള 

ത്തിട്ടു ണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ അതു നല്ലവിത്തെന്നു പറയാന 

 പാട്ടള്ള വിത്തു കിളക്കുന്ന നിരക്കു കറയുന്തോവം 

വിതയ്യ്ന്നതിനു ക്രടുതല് ഉപര്യാഗിക്കേണ്ടിവരും. 

ഈപ്പുമുള്ളു മണ്ണില് കഴികഠം കുത്തി ഓരോകഴിയിലും 

പിത്തുകഠം എണ്ണയിട്ടു” കിളിപ്പിച്ചു” പരിശോധിക്കുന്ന 

പതിവും നടപ്പുണ്ട. പിദശ്ധന്മാ൪ വിത്ത് ഉപ്പുവെട്ള 

ത്തില് ഇട പരിശോധിച്ചു ത്രെൌെത്തഞെഴക്കുന്നും പ്പ 

വെള്ള ത്തില് അടിയിത് താഴുന്നപിത്തു" ഘനവും മുഴുപ്പും 

ഉളൂ പയായിരിക്കും. ഇവയെമാത്രം ശ്രദ്ധജലത്തില് കഴകി 

വിത്തിനായി എടുക്കുകയും ഭാരം കറവള്ള വയെ മറ൨ 
പ്രകാരത്തില് ഉപയോഗിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 
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ചോദ്യങ്ങറം 

ി നെല്പവിത്തു ശരിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 

സമ്പ്പദായം വിവരിക്കുക ര് 

ഉ. പച്മാതിരി വ ത്തുകഠം കൃഷി ക്കാര സംഭരി ച്ചു 
വയ്യ നതിനെപ്പററി നിങ്ങ. ക്കു് അറിയ വുന്നതെ 

ട്തുക 

വിതയ്യുച്ഛന്നതിനു മുന്പായി നെല്ലവിത്തു പര! 
 ശാധിച്ചെടുകേ ണ്ടത് എങ്ങനെ? 

പ്രായോഗികാഭ്യസനം 

നെല്പവിത്തു മുളപ്പിച്ച് കാണിച്ചുകൊഃ ക്കുക, 

ഉപ്പുവെള്ള ത്തില് നെല്ല വിത്തിട്ടു മഴുപ്പൂള്ളവ അടി 

യില് താഴചന്നതു കാണിച്ചുകൊട ക്കുക. സരകര്യമുള്മ 
പക്ഷം നല്ല കൃഷിക്കാരന് പലവക വിത്തുകഠം സുക്ഷിച്ചു 

വയ്യു്ന്ന രീതികളും മനുസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. 
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സസ്്യോല്ലാദനവം ക്രചചരണവ്വയാ 

സാധാരണ ചെടികഠം പ്രചരിക്കുന്നതു ഫലങ്ങളും 
വിത്തുകളം മുലമാകുന്നു. പൃഷ്പങ്ങളില് നിന്നും ഫല 

ങ്ങളും വിത്തുകളും ഉണ്ടാകുന്ന. അനുകൃലപരിതഃ 
സ്ഥതി ആവിര്൪ഭ വിക്കുമ്പോഠറം വിത്തുകഠം മുളയ്മുച കയും 

അവ ചെടിക ഓയി പിന്നെയും വിത്തുകറഠം ഉല്ലാദിപ്പ! 

ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന പിത്തുകാഠം 
വേണ്ടപോലെ വിതരണം നാടത്തിയില്ലെങ്കില് ചെടി 

കഠം വിത്തു” മണ്ടാക്കുന്നതിനു ചെലവഴിക്കുന്ന യത്റം 
വ്ൃൃത്ഥമായിപ്പ്യോകം. വിത്തുകഠം വിതരണം ചെയ്യ 
പ്പെടുന്നില്ലെങ്കില് അവയുണ്ടാകുന്ന ചെടിയുടെ ചുവ 
ട്ടില് തന്നെ വീഴുകയും അവയ്യു,, വളര്ച്ച അസാഭ്ധ്യ 
മാക്കി ഞീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദുസ്ഥിതി വരാതെ 
യിരിക്കാ൯ വിത്തു കളുടെ വിതരണത്തിനു പ്രകൃതിയില് 
തന്നെ പല ഉപായങ്ങളും മുണ്ടു്. 

വിത്തുകളില് കൂടി അല്ലാതെയും ചില ചെടികളുടെ 
ഉല്പാദനം സാദ്ധ്യമാകുന്നു. പൃഷ"പഷ്ഥിനങ്ങളായ സസ്യ 
ങ്ങളില് രേണുകങ്ങറം (300263) മുലവും. മറ൨ ചില 
ചെടികളില് മുകളങ്ങഠം (132ഠിട) മുലവും വേറെ ചില 
വയില് മറ൨ ഭാഗങ്ങറം മൂലവും ആനന” തല്ലാദനം 
നടക്കുന്നതു്. 
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പുകൃതിയില് പിത്തു വിതരണം സാധിക്കുന്നതു” 

൨൫ അനെയെല്ലാമാണ്ടെന്ന മുന്പു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ചെടികഠം വത്തുകഠം മല്പാദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പല 

ഗുണങ്ങളും സിദ്ധിക്കുന്നു. 

ലി! അനുക്രലമല്പാത്ത കാലങ്ങളില് ൭ ചട! പട്ടട പാ 

യാലും വിത്തു ശേഷിക്കന്നതുകൊണ്ടു” അതിന്െറ വംശം 

പുലരുന്നു. ഉദാഘരണമായി ശീമതക്കാളിക്കു വലിയ 

തണുപ്പു കാലത്തു ചെടിയായി ജീപിക്കുന്നതിനു സാധി 

ക്കുന്നില്ല. ആ കാലത്തു” അതിന്െറ വിത്തിനു നാശം 

വരികയില്ല അരുക്രച പരിതഃസ്ഥിതി ആവിര്ഭവിക്കു 

ബ്വോം വിത്തില്നിന്നും ചെടി മുള പ്പു വന്നും വളര് 

ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ളു, ധാരാളം വിത്തു് ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടു 

ചെടികഠംക്കു” അവയുടെ വംശവര്ദ്ധന ക്രട്ടുന്നതിനു 

സാധിക്കുന്നു. മത്തന്, വെള്ളരി മുതലായവ ആവശ്യ 

ത്തില് അധികം വിത്തുകഠം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു ഈ 

ഉദ്ദേശത്താലകേന്നു. 

8. പിതരണത്തിനു സരകര്യപ്പെടത്തക്കവണ്ണം വിത്തു 

കളുടെ വലിപ്പവും ഘടനയും ശരിപ്പെടുത്തി വിരിക്കുന്നു. 

എണ്ണത്തിന്െറ ധികം കൊണ്ടു കൂടതല് സ്ഥലത്തു 

പൃപോിക്കുന്നതിനു സാധിക്കുന്നു. 
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പിത്തില് നിന്നും വിജയകരമായി ചെടികളെ ഉല്ല 

ഭിപ്പിക്കുന്ന തിനു ൨രിചയം ആവശ്യമാകുന്നു. മത്തന്. 

വെട്കളൂരി മുതലായവ മണ്ണില് ഒന്നോ, രണ്ടോ ഇഞ്ചു 

താഴ്ചയില് കഴിച്ചിടണം. ചീര, മുക് മുതലായവയുടെ 

_ പിത്ത് താ ഒരുക്കീട്ട മണ്ണില് വിതച്ചാല് മ തീയാകും. 

നാളികേരം, അടയ്യ്ഛാ മുതലായവ പകുതി മണ്ണിലും 
പകതി മുകളിലുമായി കഴിപ്പുപയയണം. നല്ല വിത്തില് 

നിന്നും ഉല്ലാടിപ്പിക്കുന്ന ചെടികഠം മൃത്രിമോല്പാദന 
ത്തില്നിന്നും ഉ ഞ്ടാക്കുന്നവയെക്കാം. ശക്ത ങ്ങളാ 

യിരിക്കും. 

വിത്തല്ലാതെ ചെടിയുടെ ഇതരഭാഗങ്ങളും ഉല്യാദ 
നത്തിന് ഉ പയോഗിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. ശീമ 

പ്യാവിന്െറ തൈകറഠം എടുക്കുന്നതു” അതിന്െറ വേരു 
“വെട്ടിയെടുത്തു” മൂന്നു മുതല് തആവവരെ ഇഞ്ചു നീള 
ത്തില് മുറിച്ചു” ഈപ്പ്യമുള്ള. മസ്സില് നട്ടുമുള പ്പിച്ചാകുന്നു. 

ഉരുളന് കിഴങ്ങു മുളപ്പിക്കുന്നതു” അതിനെറ 
ഭ്ൂകാണ്ഡം (110൭൦റ0ധ്ഠി 81൩) മുറിച്ചു മണ്ണില് 
നട്ടാകുന്നു. മുന്തിരിവള്ളി കിളിപ്പിക്കുന തു” അതിന്െറ 
തണ്ടു വെട്ടിമുറിച്ച" മണ്ണില് നട്ടാകുന്നു. റോസാച്ചെടി 
യുടെ കൊമ്പു മുറിച്ചു നട്ടു മുളപ്പിക്കുന്നു. ചീപ, 
വെട്ട ചിര, ഞവര മുതലായവ അവയുടെ കുട്ടിയില്ലാ 
ത്തതും പച്ചനിറമുള്ള തമായ കാണ്ഡങ്ങറം മുറിച്ചു നൂട്ട് 
തൈകളാക്കുന്നു. കരിമ്പ, മരച്ചീനി ഇവയും അവയുടെ 
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തനണ്ടുകഠംമൂലം ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നു വാഴ മുതലായവയുടെ: 

മാണങ്ങളില് നിന്നും തൈകറം എടുക്കുന്നു. ഇഞ്ചി, ക്രവ, 

ഏലം ഇവയുടെയും കന്നുകംം ആണു തൈകളായി' 

ഉ പയോഗിക്കുന്നതു”. മുത്തങ്ങായില് നീന്നു” ഒരു ചെഠിയ. 

വള്ള മണ്ണിനടിയില് കരടി കുറെമൂരം വ്യാപിച്ചു വിക. 

സിപ്പു തൈകളെ ഉ ല്യാദിപ്പിക്കുന്നു. പുണ്ണിലയുടെ ഇല, 

കളില് നീന്നു” ആണു തൈകാം കിളിക്കുന്നതു്. 

കൃത്രിമമായ പല സസ്വപ്രചരണരീതികളും മന്ന 

ഷ്യ്യ൪ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടണ്ട്. അവയില് പ്രധാനപ്പെട്ട, 

വയും താഴെ കുറിക്കുന്നു. 

1, വെടിനടില്. ചെടിയുടെ. വേരിന്െറയോ, തടി 

യുടെയോ, ഇലയുടെയോ ഒരുഭാഗം മുറിച്ചു വേരപെടുത്ത് 

മുളപ്പിച്ച നട്ടു പുതിയ ചെടികഠം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീത 

യ്ൂ്രാണു വെട്ടി നടീല് എന്നു പറയുന്നതു”. ശീമപ്പാവു മുളം 

പ്പിക്കുന്നതു' അതിന്െറ വേരു മുറിച്ചുവച്ചാണെന്നു പറ 

്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. മുറിക്കുന്ന വേരുകറം മണ്ണില്നിന്നു വേര 

പെടത്താതെയും തൈകളുണ്ടാക്കാം. മണ്ണിനടിയില് 

മുറിച്പുവയ്യ്ഛന്ന ചേരിനെറ അഗ്രഭാഗം പോഷകാംശം 

ശേഖരിച്ച" ഒരു മുഴയായിത്തി ഒന്നു. ഇത്തരം മുഴയുണ്ടാ 

കുമ്മോഠം വെട്ടിയെടുത്തു വരോടുക്രടി ഇളക്കി നടാവുഃ 

ന്നതാണ്. 
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തണ്ടുകളം ഭൂകാണ്ഡങ്ങളും വെട്ടിനടുന്നതിന ഉവ 

ഭയാഗിക്കുന്വോറം കഷണങ്ങളില് ഒന്നോ അധിീകമേഃ 

അദംരങ്ങം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കഷണങ്ങറം തീരെ 

.ചെറിയചയായിരിക്കരുതു”. എന്തകൊണ്ടെന്നാത്, അങ്കര 

അറം മുളപ്പു വേജകാം മണ്ണിനടിയില് ഇറങ്ങി ആഹാരം 

സ്വികരിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്ഠിവരുന്നതുവരെ കഷണത്തില് 

ശേഖരിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ള ആഹാരംകൊണ്ടു മാത്രമാണ് 

തൈച്ചെടി ജീപിക്കേണ്ടതു”. വാഴ, ഗ്രവ ഇവയുടെ 

ഷമ 10 കറം പിരിച്ച നടുമ്പോഴ്ം മാണം സാമാന്യം 

വലുതായിരിക്കുന്നതിനു' ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണു”. ചീര 

ഞവര ഇവയുടെ ഇളംതണ്ടുകഠം മുറിച്ചെടുത്താലുടന് 

അവയില്നിന്നും” ഇലകറഠം നുള്ളിക്കളുഞ്ഞു ശടേണ്ടതാ 
ഷന്ന൩. 

ഇളം കൊമ്പയകഠം നട്ടാല് മുളയ്യചാത്ത വൃക്ഷങ്ങളുടെ 
വിളഞ്ഞ കൊമ്പുകഠം നടുന്നതിനു” ഉപയോഗിക്കും. 
ആലു', പൃവരത്ത”ം മുരുക്കു” ഇപ അത്തരത്തി ല്പ്പെട്ടപ 
ഡ്ധോകുന്നു. 

8. പതിവയ്യഛക. വെട്ടീനുട്ടാല് മുള പ്യവരുന്നത്നു 

പ്രയാസമുള്ള ചില ഇനാ ചെടികഠം ഉണ്ടു”. അവയെ 
മുളപ്പിച്ച തൈ മറം എടുക്കുന്നതിനു വവേറൊരുരീതി അന 
സരിക്കുന്നു. ചെടിയുടെ നിണ്ട ശാഖ വപ തറയില് 
വപ്പ് ഏതാനും ഭാഗം മണിട മടി ം 
പി ിക്കുന്നു. മണിശനടിപി പ പുളു തു ച്ച - പ്നട'യി്ലരക്കുന്ന ഒന്നോ അധ്കഃമാ 
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മുട്ടകളില്നിന്നു  വേരുകഠം പൊടിച്ചു മണ്ണു ലുറ ലു 

കഴിഞ്ഞാല് - ആ ഭാഗം ചെടിയില്നിന്നും വേര 

പെടുത്തി പ്രത്യ്യേകം നടാവുന്നതാണ്. ഈ രീതിക്കു" 
പതിയിടുക എന്നു പറയുന്നു. മുല്ല, റോസ, പിച്ചി മുത 
ലായ ചെടികഠം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു" പതിയിട്ടാകുന്നു. 

മഴസ്ിനടിയിലേക്കു വള ച്ചവയയച്ഛന്ന തണ്ടിനെറ 

അടിവശത്തു'മുറിച്ചു നാക്കുപോലെ വലിടുത്തിവച്ചിരുന്നാല് 
അതിവേഗത്തില് വേരിറങ്ങും. തണ്ടു മുറിച്ചു കീ൨ 

ന്നതിനു പകരം അതിന്െറ പചുറവ൨ം ഒരഞ്ചു 
നിളത്തില് തൊലി ഇളക്കിക്കളഞ്ഞു വച്ചാലും 

വേരുകഠം പൊടിക്കുന്നതാണു്. വേരു പൊടിച്ചതിനു. 

ശേഷമല്ലാതെ തായ്ത്തടിയില് നിന്നു കൊമ്പു പേരപെടു. 

ത്താന് പാട ല്ല. 183-ാനേമ്പ൪ പടത്ത ല്നിന്നും കാര്യം: 

വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കാവുന്ന താണ്ട്. 

ന്റ് [ ടം ന്ത്; ഷ്. 7 ഴ് ഗ്ല ഗ്ഗ: റി, 
ക റ്്; ൂ 

നി 

[ 7 ഴ $ ല് 7 7൧7 ൧൧൧൧൧7 ഗ് 7 നി 7 ല 7 
7 “7, നി് 77 ഥം 77 

ഴം ംഗഥഗഗഗഗ////77///777്,/7/ (7777777777. 

ന് 

ഗ് 
ട് ന്്, ഴ് ല് ക്) 

ള യു [ റ 

ന 

4 ക. 

്ഥ7 ന 



31? 

ക: 

റ 

4. റ ൭ 
ര ഴ മ. ി ് 

[ര മി ്.. ് ി ലം [പി 

നി ഴ്മ ല് നി റ്റി; ര് ഗഗഗ ഗം റ് 

ടു ലം ക" ഗു ഗം ഗ്രോ [7 നന്; രു ഗ്. ് ി ഗ്ഗ [ ഗ് ക്, 

ഴ് 7 ക്കം: ന ക്ക് ഗ്, ക്ക്; ന് റു ഗ് ഹ് ല്യം ൂ 

ഥം ു ടം ന് ലം ക് ്ം ന 4 

ഗ് ഗ് കക്കി ല ഗ് ഗ്ഗ കു ക്് 
ക ഥു നം ന് ക്ക ന ന് 7 ക് 7 ഗഗ ഗ് 

ലം (7 ദശം ഗര് 7 ക്ക് റ് ക്ക്, ഥി ം 
ഴ്ക, ച്്, 77 [ക നി ( ഗഗഗ പ് 

ഥി 

7 
ക്, 

ം പടം 18 പതിവയ്യന്ന രീതി 

1. മണ്ണു. 2. തായ്ച്ചെടി. 3. പതിവ ല്ൃരകായ്യ്”. 4. ഈ കെ 

യ്യാ മുള ചുവരുന്നതു”. 4 ൭. പിളന്റിട്ടുള്ു അടിഭാഗം. 5. കുഠഠി. 

6. മുളച്ചുവരുന്ന കൊമ്പു” ചേത്തു കെട്ടിയിരിക്കന്ന കഠറി. 

8, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുക. ഇതും പതിയിടുന്നതുപോലെ 

യുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണു . എങ്കിലും ധാഖകറം വളൂരെ 

ഉയരത്തില് നില്ക്കുകയും വളപ്പാല് വേഗത്തില് 
ഒടിയാന് എളുപ്പമുള്ളുവയുമായ കൊനമ്പുകളിലാണു 

പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതു”. ഇത്തരം ചെടികളില് നിന്നു 

സാമാന്യം വികവായ ഒരു കൊമ്പു തെരഞ്ഞെടുത്തു” 

അതില് സാകര്യമായ ഒരു സ്ഥാനത്തുനിന്നും ചുറവം 
ഒരം ലം നിളത്തില് വരഞ്ഞു തൊലി ഇളക്കി കളയ 
ണം. ചാണകം, ചകരിപ്പെടി മുതലായവ ച്േത്ു്ത. 
മണ്ണ്ണ കഴപ്പു" ഈ മുറിലിന്റെറ  ചുറ൨ം ' പൊതിയുക. 

'തരതിനു മുകളില് തുണിയോ, പക്കേകഷണമൊ ചുറദി 
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ക്കെട്ടുക. മണ്ണ് ഉ ണങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനു ക്രടക്ടുമടെ നന 
പുകൊണ്ടിരിക്കണം. 19൦ നമ്പ൪ പടത്തില് കാണിച്ചി 

രിക്കുന്നതുപോലെ, ദവാരമുള്ള ഒരു പൂച്ചട്ടിയുടെ താഴെ 

പതി നനയ്യഛന്ന സമ്പ്പദായം 

പടം. 19 

1. പതി വച്ചിരിക്കുന്ന കൊയ. .9. പികന്ന പതി ചുററിഭക്കുട്ടിയിരി 

ക്ടന്നതു 3. ചട്ടിയില് നിന്നു വെട്ടം ഒഴുകില രുന്ന കയവ്ം 

. പൂച്ചട്ടി. ഠം വെമള്തും. 
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പൊതിഞ്ഞുകെട്ടിയിരിക്കുന്ന തണ്ടു വരത്തക്കവണ്ണം കെട്ടി 

ലൃവൃട്ടിയില് വെള്ള മൊഴിച്ചാലും മതി. കുറേദിവസം കഴി 

യുമ്പോഠം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും വേരുകറഠം 

പൊടിച്ചു മണ്ണിലിറങ്ങും. അപ്പ്യോഠം വേരാറങ്ങിയ ഭാഗ 

ത്തീനു കിഴില്വച്ചു കൊമ്പു മുറിച്ചു മാററി നടാവുന്ന 

താണു”. മാതളനാരകം. മാവു”, റോസാ മുതലായവയില് 
ഇത്തരം പ്രയോഗം കൊണ്ടു തൈകറം ഉല്ലാദിപ്പിക്കുന്നു. 

4. ഒട്ടവയ്യുച്ഛക. ഒരു ചെടിയുടെ ഭാഗം അതേ 

ഇനത്തിലുള്ള വേറൊരു ചെടിയുടെ ഭാഗത്തോട യോജി 

പ്പിച്ചു” ഒട്ടിച്ചെടുത്തും വളര്ത്താവണ്ടു”. ഒട്ടമാവുകഠം 

ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണു് ഈ പ്രയോഗം ധാരാളമായി 

മുപയോഗിക്കുന്നതു”. ഈ രീതി അടിയില് വിവരിക്കാം. 

നാട്ടുമാവിന്െറ അണ്ടികഠം മുളപ്പിച്ച തൈയാക്കി 
ചൃവ്വട്ടിയില് മണ്ണിട്ട് അതില് തൈ നട്ട വളത്തുക. 
ഒരു വഷം കഴിയുമ്പോഠം തണ്ടിന്” ഏകദേശം ചെ൨ 
വിരലിനെറ ഘനം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നീടു” കുട്ടി 
ച്ചെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാവില് ഏകദേശം 
ചെചിരലിനെറ വണ്ണമുള്ള കൊമ്പയ യുക്താപോലെ 
തിരിഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കണം. മാവു” ഒരു പ്രാവശ്യമെ 
ങ്കിലും പുത്തുകാച്ചതും കൊമ്പില് എളുപ്പം പൊടിക്കുന്ന 
മൊട്ടുകഠം ഉള്ളത്രമായിരിക്കണം. ചട്ടിയിലെ തൈ 
തിരിഞ്ഞൂനിവത്തിയി രിക്കുന്ന കൊയമ്പിനോടുക്രടി അടു 
പ്പിച്ചുചേത്തു കെട്ടത്ത ്ുദപോചെ സാകര്യയമുന്ടാഥണൊ. 



180 

തിരഞ്ഞെടുത്ത കൊമ്പിനെറയും പുച്ചട്ടിയിലെ തൈയു 

ടെയം തട്നുകളുടെ ഓരോ വശത്തുനിന്നും രണ്ടിഞ്ചുനിള. 

ത്തില് അല്പം തടിയോടുക്രടി തൊലി ചെത്തി കള. 

യുക. ഇവയുടെ വലിപ്പം സമമായും മുറിവുകറം നിര. 

പ്പ്ായും ഇരിക്കണം. പിന്നീടു തണ്ടുകഠം വളപ്പ് മുറിവു 

കറം പരസ്പരം ചേന്നിരിക്കത്തക്കതുപോലെ പിടിച്ച 

വപ്പ്” ബലമുലള വാഴനാരുകൊണ്ടു” ഉറപ്പായി കെട്ടണം. 

മണ്ണും ചാണകവും ക്രട്ടിക്കുഴച്ചു കെട്ടിനുപുറത്തു പൊതി 

ഞ്ഞുവഷ്യൃണാ. ചട്ടിയില് ഇരിക്കുന്ന തൈയ്യുക് 

ആവശ്യം പോലെ വെള്ളമൊഴിച്ചു, കാണ്ടിരിക്കണം. 

ഏതാനും ആഴ്$കഠം കഴിയുമ്വോറം പരിശോധിച്ചു നോ 
ക്ഖ്യാല് മീറ ഉണ്ടും തൊലികൊണ്ടു മനഞ്ഞു. 

യോജിച്ചതായി കാണാം. പിന്നെ ചുച്ചട്ടിയിലുള്ള. 

തൈയുടെ മണ്ട കട്ടിച്ച ഭാഗത്തിനു മുകളില്വച്ചു മുറിച്ചു 

കളയാം. മുന്നോ നാലോ തവണയായി മുറിച്ചു .കൊ 

സിനൊ ചുവടും ചേരചെടുത്താം. ഒരു തവണയായി 

മുറിച്ചു വേര്പെടുത്തിയാല് പല ദൂഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. 

ഇങ്ങനെ എടുത്ത മാവിന്തൈ സാകയ്യമുള്ള സ്ഥലത്തു 

നട്ടവളത്താം. ചട്ടിയ' ലതു തൈയ്യക്ച കൂട്ടിച്ച ഭാഗ 

തി ആടിലശത്തായി മുളകഠം ഉണ്ടാകുന്നപക്ഷം അവ 

അടത്ത'ക്ളെയണം. അവ വളരാന് അനുവദിച്ചാല് കൂട്ടി 

ലി ് ്: ക്ഷിണില്ച പുളക ഇടയാകും. 

ഒരു കൊല്ലത്തിനകം തന്നെ ഇത്തരം മാറ കല്ല 

തുടങ്ങാം. രണ്ടു മൂന്നു കൊല്ലത്തേക്കു മാങ്ങാ ഉണ്ടകോന 
ള് 

തി ലം ഉ. ക" നി 
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അനുവടിക്കരുതു്. പൂക്കുന്ന കലകറം കളിച്ചുകളയണ്ടും 

നല്ല വളര് ലു എത്തുന്നതിനു മുന്പു കായ'പു തുടങ്ങി 

യാല് ത്ത മാവ് അധികകാലം നില്ക്കുകയില്ല. ള്രു)_ 00 

നമ്വ൪ പടം നോക്കി കാര്യം ഗ്രഹിക്കണം. 

പടം 90 ഒട്ടവയ്മുച്ക 

1. പട്ട. 9. തൊൌഖിചികിയതടി. 3. പരസ്പരം ചേത്തിരിക്കന്ന 
കൌയുകാം 4.- ചേത്തുകെട്ടിയിരിക്കുന്നതു”. 

8. മുകുടം. ('യഠദ്നഠു) ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനു" 

ഒരു കൊാണു നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. എന്നാല് 

ഇലയിടുക്കിലെ ഒരു . മുകളം (3) ഉപായോഥി 
സംയോജനം നടത്താ. ഒരു, ചെടിയില് നിന്നെടുക്കുന്ന 
ഒരു മുകുളം മറെറാരു ച്ചെടിയില് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന . രീഴിക്കു 
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മുകുളനം എന്നു പറയുന്നു. റോസാ, നാരകം. റബ്ബര്, 

മുതലായ ചെടികളില് ഈ സമ്പ്യദായം ധാരാളമായി 

പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. റബ്ബര് കൃഷിക്ക്” ഈ പ്രയോഗം 

കൊണ്ടു സാരമായ അഭി വൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടണ്ടു. അട! 

യില് വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം മുകുളനം നടത്താം. 

അരി പാകി തൈകഠം തറയിലൊം, പുല്വട്ടിയിലൊ, 
കിളിപ്പിച്ചു വളത്തണം. തൈയുടെ തണ്ടു മുററവന്നതിനു 

മുന്പു”, അതായത്, തണ്ടു വല പ്പാല് ഒടിഞ്ഞുപോകാത്ത 

പ്രായത്തില് മുകളനം നടത്തണ:. ഈ പ്രായത്തില് 

തണ്ടിലെ തൊലി പ്രയാസം ക്രടാതെ ഇളക്കി എടക്കാം. 

ഏററവും നല്ല ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ മരത്തില്നിന്നും 

ആവശ്യമുള്ള മുകുളം എടുക്കണം. തെരത്ഞെടുത്ത മര 

തത്തില് നിന്നും തന്നാണ്ടില് ഉണ്ടായ ഒരു കൊമ്പു മുറിച്ചെടു 
ത്തു” അതിലുള്ള. ഇലമാത്രം കണ്ടിപ്പുകളയണം. തൈയുടെ 

തണ്ടിനു ചെവപ്രലിന്െറ ഘനം ഉ ഞ്രായിരിക്കണം. 

ഇത്തരം തണ്ടിനെറ ഒരു വശത്തു 1 എന്ന ആകൃതിയില് 

വരഞ്ഞു തൊലി ഇളക്കണം. മുറിപ്പുകൊണ്ടുവന്ന കൊ 

മ്മില്നിന്നും കേടില്ലാത്തതും പുഷ്ടി ഉള്ളതുമായ ഒരു 

ഇലമോട്ട് (മുകുളം) അല്പം തടിയോട്ടക്രടി ചെത്തിയെ 

ടുത്തു” തടിയുടെ ഭാഗം ഇളക്കിക്കളഞ്ഞശേഷം തൈച്ചെ 

ടിയില് പിടുത്തിയിരിക്കുന്ന തൊലിക്കുകത്തുവച്ചു് മൃദു 

വായ വാഴനാരു കൊണ്ടു” പൊതിഞ്ഞുകെട്ടണം. 81൦ 

വ്പ൪ പടംനോക്കുക തൈയിലെ തൊലി ഇളക്കുന്നതിനു 

തടിയൊ, അസ്ഥിയൊ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണ. മാത്രമേ 



1909 

ഉപയോഗിക്കാവു. വച്ചുകെട്ടിയ ഭാഗത്തിനു വെയില് 

കൊള്ളാതെ തണര കെട്ടേണ്ടതാകുന്നു. തൈയ്യു് ആവശ്യ 

മുള്ളു വെള്ള മൊഴിച്ചുകൊടുക്കണം. ഏകദേശം നാലല്ല, 

കഴിയയമ്പോഠം തൊലിക്കുള്ളിരല്ു വ പ്പകെട്ട ന) പൃതരീയ 

മുകളം തൈയുടെ തടിയില് ഒട്ടിച്ചേരുകയും ഒരു പുതിയ 

ശാഖയായി മുളച്പുവരുകയും ചെയ്യും. ആ സന്ദര്ഭത്തില് 

തൈയുടെ തല മുറിച്ചുകളയണം. 

വടം ഉ] 

മം. റ് 

£ ഴ് [ ഷം ടാ ്ു 
റി. ടട: 

പ് ല് ല് ല് 
ച ല് ഷി! 

ഹാ ലം 
ടഃ | നം 

ന പ്ി സ നം & 

നം. 
പ ച യ ളം റ 

ച യു [0 

പ് കി പം 
ച ി 

പ പെ ട്ട ടട റും ന് 

൭. ഇലമമട്ടു'. 12. മുറിച്ചെടുത്ത ഇലമമട്ടു". ൨. 1" ആകൃതി 
യിലുള്തു തടിയിലെ വെട്ടു. റ. ഇലമെടട്ടു തടിയില് ചേത്തതു്. 
൭൦ ആ ഭഗം തടിയില് ച്ചേത്തു കെട്ടിയതു. മട്ട മുളച്ചു ചെടി 
യായതു”. 

മൊട്ടില് നിന്നും വളന്രവന്ന ശാഖ്വയല്ലാതെ വേറെ 
ഒമാട്ടുകഠം വളന്നു വന്നാല് അവയെ അടത്തിക്കള ദയ 
ണ്ടതാകുന്നു.സാധാരണ പുളിച്ചി നാരകത്തിനന്െറ വത്തു 
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കഠം കീളിത്തൃണ്ടായ തൈകളില് നല്ല രുചിയും ഗുണ 
വ്യമുള്ള മധുരനാരകച്ചഐെടികളില് നിന്നും എടുക്കുന്ന മുകള 

ങ്ങഠം സംയോജിപ്പിച്ചു” അഭിവ്ൃദ്ധിപ്പെടുത്താവണ്ടെ'. ഇല! 

പ്പവൃ ഷത്തില് നിന്നും എടുക്കുന്ന തൈകളില് സപ്പോട്ടാ 
സംയോജനം നടത്തുന്നു. ഇവ രണ്ടും ഒരേ വഗ്രുത്തില് 
രണ്ടു ശാഖകളില് പെട്ട ചെടികളാകുന്നു വന്നാല് 

മാവു നാ€കത്തിലൊ റോസാ തൂളസിച്ചെടിയിലൊ ഒട്ടി 

ച്ചെടുക്കാന് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാല് ഇവ ഭിന്ന 

വഗ്ഗങ്ങളിത് പെട്ട ചെടികളാകുന്നു. 

കൃത്രിമരിതിയില് ഉല്യാഭനം നടത്തുന്നതു൭ കാണ്ടുള്ള 

പ്രധാ ഥു നങ്ലറാം അടിയില് വിവരിക്കുന്നവയ കുന്ന. 

1, ഫലത്തിനെറ ഗണത്തിനു റൃത്യാസം വരു 

ന്നില്ല. ഒരു മാവില് നിന്നും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒ സനകളില് ു 

നിന്നെല്ലാം അത ഗുണത്തോടുക്രടിയ മാമ്വഴം തന്നെ 

ഉ ങ്മാകുന്നു. എന്നാല് നല്ല മാമ്പഴത്തിന്െറ അണ്ടി 

തീരത്തെടുത്തു നട്ട വളത്രിയാലും ആ മാവിലെ ഫല 

ട്ര ങ്ങറം ആല്യത്തെ മാവിലെ മാമ്ചഴത്തോടു തുല്യഗുണമു 

കൂള തായി അനദവപ്പടുന്നില്ല. 
പ് 

9. സമയലാഭം ചേറൊരു ഗുണമാകുന്ന. അണ്ടി 

യില്നിന്നും മുളച്ചു വള ന്നവരുന്ന മാവു കായ്യഛന്നതിലും 

വേഗത്തില് ഒട്ട മാവു കാച്ചതുടങ്ങും. മരച്ചീനി, , കുരു 

മുളകു' മുതലായവയുടെ വിത്തില് നിന്നും തൈകഠം ഉല്ലാഭ 



റു; 

പി 

ചി 

പ്പിക്കാമെങ്കിലും അവയില്നിന്നും വിളവു” ഉ ണ്ടാകുന്ന 

തീനു വളരെ കാലം വേണ്ടിവരുന്ന. അവയുടെ തണ്ടുക 

ളില് നീന്നും മല്ലാദിപ്പിക്കുന്ന ചെടികളില് നിന്നും വിളവു 

കിട്ടന്നതിന് അത്രകാലം വേണ്ടിപരുന്നില്ല. 

3. ഒട്ടമാവൃകഠം വളരെ പൊക്കത്തില് വളരു 

ന്നില്ല. അതിനാല് അവയില്നിന്നും ഫലം ശേഖരക്കു 

ന്നതിനു എളുപ്പമുണ്ട്. ചുറവം പടന്നവരുന്നതിനാത് 

തണല് കീട്ടുന്നതിസം ഉപകരിക്കുന്നു. 

കൃരരിമോല്ലാദനത്തില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സസ്യ 
ങ്ങാംക്കു മേത പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങാം ൭ണ്ടെമിലും ചില 
ന്മൂനത മള്ളത്തൂക്രടി അറ ഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നന്നായി 
രിക്കും. അവയ്യ സസ്യങ്ങളെ പല തലമുറ തുടര്ച്ച 
യായി നിലനിവത്തിക്കൊണ്ടു പോകാന് സാധിക്കുന്നില്ല. 
അങ്ങനെ സാധിച്ചാല്തന്നെ അവ ക്രമേണ ബലഹിന 

ങ്ങളാകയും പലവിധ രോഗങ്ങഠംക്കു വിധേയങ്ങളകയും 
ചെയ്യം. അതിനാല് ബിീജസങ്കലനഫലമായി ഉണ്ടാ 
കുന്ന വത്തുകഠ. വഴി ചെടികളടെ ഉ ല്യാദനം നടത്തേ 
ണങടത്ര് അത്യാവശ്യമാകുന്നു. വിത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പു കാ 
തൃത്തില് ശാസ്ര്രജ്ഞന്മാർ പചതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 
ബലഫിനമായ ഒരിനത്തില്പെട്ട ചെടിയിലെ പരാശധം 
ബലിച്ചുമായ ഇനത്തിലെ അണ്ഡങ്ങളം തമ്മില് സംയോ 
ജിപ്പിച്ചു രണ്ടിന്െറയും നല്ല ഗുണങ്ങം ഏകദേശമുള്മു, 
വേറൊരിനം ചെടി ഉ ല്യാദിപ്പിക്കുഅ. ഇത്ത് പിത്തുകഠം 
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മൂലമല്ലാതെ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടും ബീജസമ്ക 
ലനം മുലമുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളും” അവശ്യം ലേണ്ടതാ 
ണെന്നു തെളിയുന്നു. 

ചോദ്യങ്ങറം 

1. വിത്തു” എന്നു പറഞ്ഞാല് നങ്ങറം മനസ്സി 

ലാക്കുന്ന തെന്തെന്നു ചുരുക്കി എഴുതുക. 

8. ൃത്രിമോല്ലാദനം ചെടികളില് ഏതെല്ലാം വിധ 

ത്തില് സാധിക്കുന്നു. 

8. ഉദാഹരണസഹിതം വിവരിക്കുക: 

(8) പതിവയ്യൂ്ഛക ൪) ഒട്ടുവയ്യഛക (൮) മുകുളനം 

പ്രായോഗികാഭ്യസനം 

തോട്ടത്തില് പലതരം വിത്തുകഠം പാകി കിളി 

പ്പി ലു കാണിക്കുക. വേരുകളില്നിന്നും തണ്ടുകളില് 

നവാം ഇലകളില്നിന്നും ചെടികളെ ത ല്യാദിപ്പിക്കണം 

പടങ്ങറാ വരപ്പം സാകര്യമുള്ള വക്ഷം പ്രായോഗിക 

മായും പതിവയ്യുഛക. ഒട്ടവയ്യചചക, മുകുളനം ഇവ കാണ്ടി 

പ്പുകൊടുക്കുന്നതു നന്നായിയിക്കും. 
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ിത
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